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Després d’aquesta aproximació a la formació de la Barcelona subterrània, on s’han accentuat els 
moments rellevants per l’ocupació del subsòl de la ciutat, el present capítol presenta la Barcelona 
subterrània contemporània. Utilitzant el dibuix com a recurs d’anàlisi i reflexió, el capítol s’estructura en 
tres apartats que, a tres escales diferents, expliquen trets constitutius de la Barcelona oculta. 

En el primer dels apartats es fa una mirada a les construccions que ocupen el subsòl urbà des de l’escala 
més menuda de les tres, entre l’arquitectura i l’espai urbà. D’aquesta mirada es desprèn que, malgrat la 
diversitat acusada de formes i de relacions en les construccions subterrànies, és possible classificar en 
diferents tipus els elements que es troben soterrats a la Barcelona d’avui. L’esforç per sintetitzar al màxim 
aquesta classificació i que aglutini totes les construccions existents de Barcelona permet una nova visió 
de les tipologies edificatòries subterrànies. Majoritàriament són dibuixos en secció i fotografies de casos 
construïts els que expliquen gràficament aquesta classificació.  

El segon apartat es dedica a analitzar fragments de ciutat. En primer lloc, es presenten set àmbits de vint 
hectàrees, escollits pel fet que siguin agrupacions que tinguin un grau alt d’homogeneïtat, i que siguin 
diferents entre elles. En segon lloc, s’estudien quatre àmbits de cent vint-i-cinc hectàrees, escollits pel fet 
que tinguin fets urbans destacats. Finalment, s’estudien quatre casos singulars en situacions concretes. 
Mentre els dos primers grups de fragments s’analitzen amb dibuixos en planta, el tercer, el de 
singularitats, s’estudia en secció. En cada un dels casos, s’estableixen comparacions entre els diferents 
àmbits, i es descobreixen singularitats o semblances inesperades que avancen en el coneixement de les 
facetes característiques de la Barcelona oculta. 

El tercer i últim dels apartats estudia la ciutat subterrània en conjunt. Per tal fi, es dibuixa un plànol 
general del subsòl construït de Barcelona, en planta, que aglutina tots els elements que se soterren i dels 
quals s’han obtingut dades. Es tracta d’un document que no s’havia realitzat mai fins al moment, els 
plànols que existien del subsòl eren de caràcter sectorial. Obtenir i posar en comú les xarxes de serveis i 
transport, i dibuixar de zero les construccions que ocupen el subsòl privat, que no havien estat dibuixades 
anteriorment, ha estat una tasca de llarga durada que, si bé s’ha fet amb la màxima intensitat i rigor, 
compta amb les limitacions pròpies del gran abast de la tasca. Tanmateix permet un resultat, inèdit fins al 
moment, que permet fer noves consideracions sobre la constitució urbana de Barcelona i demostra fins a 
quin punt el dibuix del seu subsòl té capacitat d’explicar la ciutat. 

3.1. Escala menuda: entre l’arquitectura i l’espai urbà 

3.1.1. Classificació de les construccions soterrànies: diversitat de formes i de relacions 

De l’estudi del subsòl de Barcelona es pot extreure una lliçó sobre els tipus d’explotació del sota rasant 
urbà. Fixar-se en la morfologia de les diferents construccions subterrànies barcelonines posa de manifest 
unes formes que es repeteixen i que, per tant, es poden classificar en diferents tipus. 
La taxonomia (del grec ταξις, taxis, "ordenament", i νομος, nomos, "norma" o "regla") és, en el seu sentit 
més general, la ciència de la classificació. Habitualment s'utilitza el terme per designar la taxonomia 
biològica, la ciència d'ordenar els organismes en un sistema de classificació compost per una jerarquia 
de tàxons aniuats. En el cas que ens ocupa, es poden classificar els diferents tipus d’ocupacions 
soterrànies que existeixen al subsòl.      
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Els tipus d’edificis detectats en subsòl es diferencien considerablement de les tipologies edificatòries en 
superfície. Aquest fet es deu, principalment, a les pròpies particularitats del sota rasant, que es poden 
sintetitzar en dues principals característiques. En primer lloc, el fet que s’hagi d’excavar enlloc de 
construir cap amunt provoca que les construccions subterrànies tinguin unes característiques 
constructives particulars. En segon lloc, la seva condició d’invisible en superfície fa que les construccions 
soterrades tingui una absència de certs condicionants formals que són determinants en superfície, com el 
fet d’haver de donar resposta al context del paisatge urbà, entre d’altres. Aquests dos fets determinen una 
singular llibertat formal en subsòl i una conseqüent formalització particular en les construccions 
subterrànies.  

L’observació de les construccions sota rasant planteja, com a conseqüència directa, la inquietud de saber 
quins d’aquests espais esdevenen espais viscuts, destinats a usos humans, i quines són les 
característiques que permeten que s’hi desenvolupi una activitat humana. Si bé en un inici era insòlit 
trobar espais soterrats amb permanència humana a la ciutat, ja que a priori el subsòl no és el lloc on es 
desenvolupa amb naturalitat la vida humana, en l’actualitat esdevenen comuns i tenen un potencial 
valuós. 

El subsòl ha estat utilitzat per a usos humans des de l’Antiguitat (cfr. 1.4), no obstant, es pot considerar 
que aquests casos són més aviat excepcions, conseqüència de la necessitat de refugi o bé de 
l’aprofitament de coves naturals per a l’habitatge troglodític. Aquests espais tenen carències de confort, ja 
que l’hàbitat necessita llum natural i ventilació perquè la permanència tingui una qualitat equiparable a la 
de la superfície. A l’Antiguitat, i fins fa poc temps, els mitjans per suplir aquestes carències eren primaris. 

L’avenç en el domini de la secció urbana i arquitectònica al llarg dels segles provoca que l’ús del subsòl 
per activitats humanes deixi de ser excepcional, i esdevé un recurs més per a aprofitar el sòl urbà. Aquest 
fenomen es dóna sobretot en teixits urbans compactes, on la manca d’espai en superfície fa que es 
desenvolupi l’habilitació de l’ús del soterrani, per treure el màxim rendiment de la parcel·la. En aquests 
casos, mitjançant diferents tipologies de seccions, es dota d’il·luminació i ventilació natural als soterranis, 
apropant conceptualment la planta soterrani a la planta baixa. Tot i així, es tracta d’espais de superfície 
més aviat reduïda, ja que amb llum i ventilació natural no es pot donar confort a grans superfícies 
soterrades.  

És quan la tècnica evoluciona i permet il·luminar i ventilar artificialment els soterranis, sense limitacions de 
mida, que es produeix un salt quantitatiu i qualitatiu d’aquests “espais viscuts” al subsòl de la ciutat. En 
aquest moment creix amb força l’atractiu dels soterranis, l’interès que suscita el fregament entre el subsòl 
i la superfície, així com la capacitat del sota rasant d’atraure activitat i vitalitat. A més a més dels 
nombrosos exemples actuals de construccions soterrades, el domini de la secció i el control artificial del 
confort ambiental auguren un futur prometedor a la utilització del subsòl com a espai d’oportunitat  a la 
ciutat.  

En el cas de Barcelona, com a la resta de ciutats compactes occidentals, l’estància humana al subsòl ha 
pres una rellevància destacable en les últimes dècades, i la tendència és creixent. En les parcel·les amb 
ús privatiu la densitat de la ciutat, entre d’altres factors, fa considerar en totes les noves construccions el 
sota rasant per augmentar l’aprofitament. En les parcel·les amb usos públics o col·lectius es tendeix a 
aprofitar la proximitat del subsòl amb la cota 0 per ocupar-lo i treure més profit de la vitalitat de l’espai 
públic, convertint la planta soterrani en una segona planta baixa. Sota alguns espais públics també 
s’ocupa el subsòl per a usos humans, tant de caràcter públic om privat. 
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A més, tal i com es fa palès en el capítol 2, on es detalla la normativa vigent al subsòl privat, els aspectes 
legals que regulen el subsòl de la ciutat són laxes, i una sèrie d’al·licients explicats a continuació fan que 
tingui atractiu immobiliari per a ser ocupat. L’edificabilitat sota rasant no es té en compte entre el sostre 
que les normes urbanístiques puguin atribuir a un solar. La normativa permet a la primera planta soterrani 
usos que en cap cas poden ser humans permanents com habitatge, habitacions d’hotel o sanitàries, però 
deixa la porta oberta a la resta d’usos com comerços, oficines, bars, restauració...I no tan sols a la planta 
soterrani primera, sinó que també hi són permesos en les següents plantes soterrades, sempre i quan 
compleixin amb les mesures contra incendi, explosió i desallotjament. Finalment, la posició del forjat que 
separa la planta -1 de la baixa, en alineacions a vial ha d’estar a +/-0,60 m de la rasant del carrer i en la 
resta de tipus d’ordenació a +/-1 m, permetent doncs contacte visual d’aquesta planta amb el carrer i, per 
tant, també il·luminació i ventilació natural. Tots aquests antecedents tornen a posar de manifest que l’ús 
humà al subsòl és un fet creixent en la ciutat d’avui, i que, per això, obre més expectatives diferents que 
no estan prou considerades a la realitat urbana de la ciutat.  

En relació a la classificació, l’observació de la realitat construïda sota Barcelona avui permet, des d’un 
bon inici, establir dos grans grups d’ocupacions en subsòl, que són els següents: 

- Els elements en gran part autònoms respecte el sobre rasant. Són tots aquells que es desenvolupen 
amb una certa independència del que passi en sobre rasant i se situen habitualment sota espais 
lliures d’edificació en superfície. Dins d’aquest gran grup es distingeixen dos tipus de construccions, 
els que són conductes i els que són elements 

- Els elements relacionats amb el sobre rasant. Són els que se situen sota espais edificats en 
superfície. Estan fortament condicionats per la petjada de l’edificació que se’ls superposa pel que fa a 
la formalització i en la majoria de casos també funcionalment depenen de l’edifici en sobre rasant. 
Dons d’aquest grup, també s’inclouen elements que si bé no estan físicament sota edificacions sobre 
rasant, sí que en depenen pel que fa a usos i, per tant, estan subordinats funcionalment.  

A partir d’aquests dos grans grups, es desgranen una sèrie de categories que permeten establir la 
següent taxonomia de les construccions soterrànies, representada en les pàgines següents per un quadre 
i un diagrama, en el qual cada categoria ve representat per el seu ideograma corresponent. 
Posteriorment, s’expliquen les característiques de cada una d’aquestes categories i subcategories, amb 
exemples existents a Barcelona. 
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d) Elements soterrats relacionats funcionalment amb construccions en superfície 
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Fig. 122: Ideogrames de la classificació de les construccions soterrànies 
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3.1.2. Elements amb un elevat grau d’autonomia respecte el sobre rasant  

Les característiques en comú d’aquests elements són estar majoritàriament sota espais 
públics i no ser dependents respecte el que succeeix en aquella posició per sobre la cota 0. 
Per això no solen tenir incidència destacada en superfície i passen bastant desapercebuts. 
Tot i així, es tracta d’elements essencials de la ciutat dels quals en depèn el seu 
funcionament. 

a) Conductes:  

a.1) Transport de serveis  

Els carrers i places, espai de relació per excel·lència a la ciutat i on s’acumula l’activitat 
pública, en subsòl aglutinen el pas dels serveis urbanístics. Aquests espais, si bé no són 
destinats a l’estància humana, sí que tenen un impacte rellevant en la vida en superfície, ja 
que, tal i com el seu nom indica, serveixen a la ciutat.  

Els múltiples conductes de serveis tenen diferents ocupacions i mides en subsòl segons el 
què transporten; se situen diferentment; tenen unes servituds de distàncies i profunditats 
particulars; i tots ells emergeixen en superfície tan sols pels registres, que els connecten 
puntualment amb la superfície per tal de permetre’n el manteniment.  

En relació a la manera com recorren el subsòl de la ciutat trobem serveis no agrupats entre 
ells, i serveis que sí que ho estan, i discorren dins de galeries. 

a.1.1) Conductes de transport de serveis separats 

La disposició dels conductes separats és diferent segons el què transporten i ve donada per 
les necessitats de les diferents xarxes i les possibilitats del carrer.  

a.1.1.a) Recorregut independent  

Es tracta de conductes traçats amb anterioritat a la urbanització moderna dels carrers. 
L’exemple més significatiu és el de les mines d’aigua, que són excavacions en galeria per 
tal de poder captar les aigües subterrànies i conduir-les cap a aquells punts on hi havia 
necessitat. En el cas de Barcelona van ser construïdes per tal de proveir d’aigua de boca 
als ciutadans mentre encara no hi havia xarxa d’abastament. Les mides d’aquestes són 
variables i el seu traçat sol discórrer a més profunditat que la resta de serveis de la ciutat 
(2.3.3.b). 

El primer grup de mines d’aigua s’inicia als peus de Collserola, tenen aproximadament uns 
3 km i formes orgàniques. Actualment moltes d’aquestes mines segueixen existint però 
estan en desús.  
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El segon grup de mines d’aigua són la Mina Grott i la Mina de Montcada. La Mina Grott 
(1855) és un túnel de quasi 1,5 km de llargada que connecta el pantà de Vallvidrera amb la 
zona del “Peu del Funicular”. Actualment, està en estat d’abandó. La Mina de Montcada 
(1778), amb una longitud de 1.432 m i 2 m d’amplada, aprofita les aigües subvàlvies del 
Besòs obrint galeries sota la llera i el seu recorregut acaba al Reixegó o casa de la Mina. La 
seva continuació, la Mina Baixa, d’uns 10 km de longitud, s’inicia al Reixegó, es dirigeix cap 
a Barcelona, passa per la dreta de l’Eixample i acaba en el repartidor de Jesús, des d’on es 
distribuïa a la part baixa de la ciutat.  

a.1.1.b) Sota la vorera:  

Els conductes de mida més reduïda se situen sota la vorera permetent-ne les reparacions 
amb facilitat. Aixecar els panots enlloc d’aixecar l’asfalt té un cost social per a l’activitat 
urbana significativament menor. 

- Abastament d’aigua: conductes xarxa principal Ø 100-250 cm i conductes xarxa 
secundària Ø 10-90 cm. 
- Aprofitament aigua freàtica per a rec i neteja: conductes Ø 25-60 cm. 
- Clavegueram: cada edifici té com a mínim una escomesa que sol ser > Ø 50 cm - en 
grans edificis pot arribar a ser de fins a 1m- que els connecta amb la xarxa que se situa 
sota la calçada. D’altra banda, també sota la vorera se situen embornals de carrer o de 
zona verda tenen una connexió Ø 60 cm. 
 - Gas: conductes xarxa principal Ø 40-120 cm i xarxa secundària Ø 25- 60 cm.  
- Electricitat: tubulars alta tensió Ø 20- 25 cm, tubulars mitja i baixa tensió Ø 16-20 cm. 
- Enllumenat: tubulars Ø 9 cm.  
- Rec: conductes de Ø 9 cm.  
- Telecomunicacions: tubulars Ø 12,5 cm.  

a.1.1.c) Sota la calçada: 

Es tracta de conductes de gran mida que per les seves dimensions només poden estar 
situats sota la calçada. 

- Clavegueram: conductes de secció variable (a Barcelona existeixen més de 2.000 
tipologies). Les mides oscil·len entre col·lectors Ø 60 cm fins a col·lectors amb forma de 
volta d’amplada 14 m i alçada 5 m.  
- Climatització centralitzada: xarxa formada per 4 conductes. Dos són d’aigua calenta (Ø 
50-30 cm) i dos d’aigua freda (Ø 40 -20 cm). 
- Recollida pneumàtica: conductes Ø 50 cm.  

La majoria dels serveis sota vorera i sota calçada recorren tots els carrers de la ciutat, 
excepte les xarxes de recollida pneumàtica, climatització centralitzada i aprofitament 
d’aigua freàtica, que es troben tan sols en zones on hi ha hagut una renovació urbana 
important en les darreres dècades. 
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a.1.2) Conductes de transport de serveis agrupats 

Es caracteritza per ser galeries que transporten més d’un servei, aglutinant ordenadament 
diferents xarxes. Dins d’aquesta categoria es detecten dos tipus de galeries: 

 a.1.2.a) Galeries urbana 

Les primeres es van construir amb motiu de l’Exposició Universal de 1929 sota l’avinguda 
Maria Cristina.  Altres exemples posteriors són les galeries de servei a la Vila Olímpica, no 
practicables, o les galeries de serveis de les zones de transformació urbana del 22@ i de la 
Marina de la Zona Franca. Aquestes últimes tenen unes mides de 2 x 2,5 m, són 
practicables per tal de permetre un major control i facilitat en el manteniment i substitució, i 
van ser determinades en els corresponents Plans Especials d’Infraestructures. 

Els avantatges de les galeries són permetre racionalitzar els serveis soterrats, minimitzar 
l’impacte de les intervencions en la via pública, i reduir el nombre d’avaries per tal d’allargar 
la seva vida útil. En contra partida, els seus inconvenients són la manca de flexibilitat, un 
manteniment periòdic (especialment en punts singulars com girs i derivacions) i, finalment, 
la necessitat d’un òrgan controlador per tal de mantenir l’espai en condicions.  

Tot i que la construcció de galeries podria ajudar a racionalitzar el traçat de les xarxes 
primàries de serveis, no serien la solució adequada per a xarxes secundàries, ja que la 
seva manca de flexibilitat és incompatible amb aquests tipus de xarxes.  

    
Fig. 123: Imatges virtuals del subsòl de 22@. En gris, les galeries transversals (22@Barcelona SAU) 

 a.1.2. b)  Galeries de caràcter territorial 

Un exemple són les que transcorren al llarg de les Rondes que envolten la ciutat. Tenen 
una longitud de 30 Km i agrupen les xarxes d’electricitat de mitja i alta tensió i 
telecomunicacions. En aquest grup també s’inclouen els corredors de serveis, galeries a 
escala territorial que transporten les xarxes primàries dels diferents serveis. Un exemple és 
el corredor que discorre paral·lel a la llera del Llobregat, de gran mida i rellevància cabdal 
pel funcionament de la ciutat. 
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a.2) Transport humà i de mercaderies  

Quan els conductes assoleixen una certa mida i serveixen pel transport humà o de 
mercaderies, passen a tenir la denominació de túnel. Existeixen tres categories de túnels 
segons el transport sigui de vianants, ferroviari-metro, o rodat.  

a.2.1) Els túnels de vianants 

Són els que tenen una mida més reduïda. Es tracta principalment d’intercanviadors entre 
les diferents línies de metro i passos de vianants per sota d’infraestructures. Acostumen a 
tenir una secció rectangular d’uns 2-3m d’amplada i 2,2-2,5m d’alçada. La majoria 
destaquen per la seva carència d’atractiu i confort ateses les seves reduïdes mides. 
Discorren horitzontalment, verticalment o en plans inclinats. Dins d’aquesta categoria també 
hi ha diferents túnels construïts en èpoques anteriors per connectar edificis civils, militars o 
religiosos i, ocasionalment, alguns edificis d’habitatges entre ells.  

a.2.2) Els túnels per transport ferroviari i de metro 

Són majoritàriament de secció de volta, i habitualment consten d’una o dues vies i, en el 
cas que en tinguin dues, ambdós sentits discorren en paral·lel. La majoria d’aquests túnels 
tenen unes mides similars. 

La nova línia 9 de metro de Barcelona és singular, ja que la seva secció és circular i 
ambdós carrils discorren per l’eix del cercle, superposats verticalment. Es tracta d’un nou 
model de túnel de metro fruit del mètode constructiu  EPB (“Earth Pressure Balance”) on la 
tuneladora al mateix temps que avança la perforació construeix dovelles. 

a.2.3) Els túnels per transport rodat  

Es divideixen en dos tipologies segons siguin completament soterrats o en trinxera. Al llarg 
de les Rondes, aquestes dues tipologies s’alternen segons la situació urbana en la què es 
trobin.  L’amplada d’aquestes construccions depèn dels carrils que hi discorren per l’interior 
i, la seva forma depèn del procés de construcció emprat. N’hi ha amb secció en volta, i n’hi 
ha amb secció rectangular, resultat del cobriment d’una rasa.  

b) Volums 

Es tracta d’espais soterrats que es construeixen amb independència total del què succeeix 
en superfície. Es distingeixen, segons el que contenen, en els que són per estància 
humana i els que estan construïts per emmagatzemar: 

b.1) Estància Humana 

b.1.1) Estacions de metro i ferrocarril:  

Les estacions de metro i ferrocarril són volums paral·lelepipèdics soterrats dels quals se’n 
distingeixen dos grans grups: un dels situats pròxim a la cota 0, i l’altre del situats a més 
profunditat. Els elements del primer grup són de mides variables, acullen als controls 
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d’accés i estan connectats amb la superfície mitjançant escales i ascensors. Els elements 
del segon grup, allà on se situen les andanes, solen tenir uns 90 m de longitud, amplada 
variable segons el tipus de túnel (cfr. 2.3.3, p. 100-102)  en què se situen i estan 
connectades amb les àrees de control d’accés també mitjançant escales i ascensors. 

Les estacions de Sants i Sagrera representen dues variables singulars d’aquesta tipologia 
per tres motius. En primer lloc, i lligat a la idea de centralitat, ambdues estacions 
concentren una gran activitat pel que fa al transport públic; en segon lloc, ambdues tenen 
una molt alta ocupació en subsòl i, tercer, la seva forma en planta no és exactament 
paral·lelepipèdica sinó que s’eixampla sensiblement seguint el radi de gir permès pels 
trens, essent la forma resultant molt diferent a la resta d’estacions. Aquesta forma respon a 
l’arribada d’un elevat nombre de túnels ferroviaris i la necessitat de separació entre les 
diferents vies per a convertir-se en andanes i poder deixar pujar i baixar els passatgers. 

  
Fig. 124: Imatge virtual del projecte estació metro Vall d’Hebron, on s’hi creuen la L3 i la L5 (TMB) 
Fig. 125:  Vistes de la construcció de l’Estació de Sants, novembre 1972. (GUARDIA; 2002, p. 163) 

b.1.2) Coves i refugis 

A cavall entre els volums i conductes, existeixen una sèrie d’ocupacions de formes 
orgàniques situades majoritàriament sota el subsòl públic. Es tracta de coves i de refugis de 
la Guerra Civil. 

 
Fig. 126: Planta i secció d’una cova al Parc Güell (Club Montanyenc barcelonès) 
Fig. 127: Planta del refugi de la Guerra Civil núm. 307, situat al Poble Sec (Arxiu Administratiu Administratiu) 
Fig. 128: Imatge de l'interior del refugi de la Plaça del Diamant (Montserrat Fàbregas) 
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Les coves se situen a les faldes dels Tres Turons, de Montjuïc i de Collserola. Són 
excavacions humanes realitzades per a l’extracció d’un material o per a la cerca d’aixopluc, 
i tenen formes singulars que obeeixen a la naturalesa geològica del sòl i a les tècniques 
emprades en la seva construcció, fonamentalment manuals. 

Pel que fa als refugis de la Guerra Civil  (cfr. 2.3.3, p. 107) n’existeixen més de mil quatre-
cents sota la ciutat, són de formes i profunditats diverses i sovint, a l’accés, tenen una ziga-
zaga per evitar l’entrada de metralla. Les seves galeries tenen mides reduïdes ja que estan 
fetes amb mitjans manuals, amb urgència, i amb els pocs recursos de què disposaven els 
veïns que s’organitzaven entre ells per construir-les, assessorats per la Junta de Defensa 
Passiva de la ciutat. 

b.2) Magatzems i serveis                                                                                                                                           

b.2.1) De mida estàndard 

Majoritàriament són paral·lelepípedes de mida similar a les ocupacions del subsòl del seu 
entorn, però en estar sota espais públics, tenen una autonomia en vers el què passa en 
superfície. Tenen usos vinculats amb les necessitats del barri tals com aparcaments sota 
places i serveis tècnics tals com estacions transformadores.  

Com a cas singular, en alguns patis de l’Eixample existeixen volums soterrats de mida 
estàndard però de forma irregular. En aquests casos l’estratègia de finançament permet 
expropiar els patis d’illa per urbanitzar a baix cost el nou espai públic gràcies a la 
cooperació entre el sector privat i el públic, on en subsòl se situa un aparcament de 
concessió privada i en superfície una zona verda pública. 

b.2.2) De gran mida 

Són principalment paral·lelepípedes que responen a dues característiques. Primerament, 
destaquen per la seva mida en relació als elements soterrats del seu entorn,  i en segon lloc 
tenen una profunditat de més de dues plantes en quasi tots els casos. Aquestes peces se 
situen sota espais públics de gran mida i alberguen usos servidors d’escala de ciutat, com 
ara grans aparcaments, dipòsits de retenció de pluvials, instal·lacions de les diferents 
xarxes de serveis, cotxeres de metro, cotxeres d’autobusos, parcs de neteja... 

   
Fig. 126: De gran Mida: Vista aèria del dipòsit de l’Escola Industrial en construcció (www.clabsa.es) 
Fig. 127: De gran Mida: Fotografia de l’interior del dipòsit de l’Escola Industrial en l’actualitat  
 Fig. 128: Fotografia de l'accés rodat a l'aparcament de sota la Plaça del Sol (Servei Google Streetview) 
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3.1.3. Elements relacionats amb el sobre rasant, ordenats segons la petjada en 
superfície 

Són  tots aquells espais que se situen sota o pròximament a molts dels edificis, representen 
una superfície important de subsòl construït, i alberguen una acusada diversitat d’usos que 
complementen els que de rasant di donen un valor afegit a la ciutat.  

L’estudi d’aquestes construccions permet una lectura simplificada establint tipologies de 
volums soterrats en relació al seu lligam amb el sobre rasant, amb la petjada de l’edificació. 
L’objectiu és classificar aquests espais d’una manera compacta però que alhora englobi 
totes les casuístiques existents.  

Aquestes diferents tipologies es multipliquen quan entren en joc dues variables: la 
profunditat de l’edificació, que dóna peu a diferencies considerables, apareixent veritables 
gratacels soterranis, insospitats en superfície; i la topografia, que quan és acusada pot 
arribar a fer del sota rasant un espai il·luminat i ventilat naturalment per una de les façanes 
i, per tant, assimilable en condicions a la superfície. 

Si bé només alguns dels elements soterrats autònoms ja estudiats es dediquen a usos 
humans, en tots els casos d’aquesta nova categoria hi ha exemples en què el subsòl 
esdevé un espai viscut. 

a) Volums amb ocupació parcial 

Definició: Només s’ocupa una part de la petjada de l’edificació, sovint ubicada sota el nucli 
vertical de comunicacions, des del qual s’accedeix.  

Forma, mida i profunditat: Les formes són variades, però totes tenen en comú la mida 
reduïda, responent a la seva condició d’ampliació de la planta baixa. La profunditat 
acostuma a ser d’una sola planta. 

Usos: L’ús més comú en aquest tipus d’espais és el de magatzem que complementa 
l’activitat de la planta baixa. Rarament és utilitzat per a usos de humans. 

Casos: Es tracta d’una tipologia present en tot tipus d’edificis –entre mitgeres, edificació 
aïllada i edificació singular-. Es troba tant en edificis dels més antics de la ciutat com en 
contemporanis, ja que la seva construcció no requereix de mètodes massa evolucionats. En 
alguns dels casos es construeix a posteriori de l’edificació sobre rasant.  

Un cas singular d’aquest tipus d’ocupacions parcials del subsòl són els magatzems 
d’aliments que se situen sota moltes de les parades del Mercat de la Boqueria. La manca 
d’espai en superfície per emmagatzemar els aliments ha fet que una part important de les 
parades d’aquest mercat de la ciutat disposin d’un muntacàrregues per tal d’accedir al 
soterrani individual, que sol ocupar tota la planta de la parada i es converteix en una part 
essencial de la parada.  
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Fig. 129: Fotografies de l’entrada i de l’interior del magatzem en subsòl d’una parada de la Boqueria (Marta Balañá) 
Fig. 130: Planta subsòl la Boqueria, en gris les parades que tenen subsòl. 

b) Volums amb ocupació completa 

Definició: S’ocupa totalment la petjada de l’edificació en sota rasant, estenent l’estructura 
de l’edificació en sobre rasant al subsòl.   

Forma, mida i profunditat: Atès que el perímetre del volum sota rasant depèn del sobre 
rasant, les formes d’aquesta tipologia són tan diverses com les formes de les plantes de les 
edificacions en superfície.  

La profunditat d’aquests espais permet distingir dues subcategories, les edificacions d’una a 
tres plantes soterrades, i les edificacions amb més de tres plantes soterrades, que es 
troben habitualment en contextos urbans on hi ha una forta demanda de sostre i en 
edificacions construïdes en les darreres dècades, quan la tècnica fa viable excavacions 
d’aquestes magnitud 

Usos: En  els casos entre una i tres plantes els usos són habitualment aparcament, i és el 
cas més comú. En els casos de més de tres plantes, en les primeres plantes solen tenir 
usos col·lectius tals com comercial, dotacions, i les següents aparcaments. En certs casos, 
edificacions que passen desapercebudes en superfície per tenir la mateixa volumetria que 
les seves veïnes, en subsòl es converteixen en edificacions singulars de gran impacte. 
L’habilitació per a usos humans d’espais d’aquesta categoria és present en nombrosos 
exemples de la ciutat. 

Casos: Es tracta d’una tipologia molt comuna, present en tot tipus d’edificis –entre mitgeres, 
edificació aïllada i edificació singulars-, tot i que és més comú en edificis entre mitgeres i, 
per tant, en teixits històrics com els dels pobles agregats i l’Eixample. Majoritàriament es 
troba en edificacions construïdes en el darrer segle, ja que anteriorment construir en sota 
rasant suposava un sobre cost massa important i no hi havia una necessitat de sostre tan 
acusada per albergar usos servidors. Excepte en casos excepcionals, el volum soterrat es 
construeix simultàniament al sobre rasant. 
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Fig. 131: Fragment de ciutat on la tipologia més comuna és la d’ocupar en sota rasant el100% de la petjada en sobre rasant i 
amb profunditat d’entre una i tres plantes. 

Tipologies 

b.1) Estàndard   

b.1.a) Cota forjat de sostre del soterrani al mateix nivell que la cota 0 (fig. 132 i 133): Es 
tracta de la secció en la qual la planta soterrani té menys relació amb la superfície, amb el 
carrer, ja que l’activitat soterrada s’amaga completament i està totalment subordinada 
funcionalment a la planta baixa. És pròpia d’edificacions realitzades en les últimes dècades 
ja que degut a la nul·la relació amb la superfície depèn completament de la il·luminació i 
ventilació artificials. Es tracta d’espais que, tot i estar completament amagats, poden tenir 
condicions de confort que acompleixen amb les necessitats per a desenvolupar activitats 
humanes d’estància momentània com comerços o similars.  

El tret distintiu d’aquest cas és que procura el màxim aprofitament del subsòl i deixa el 
confort en mans de la tecnologia i no del disseny de la secció. No es tracta d’espais que 
destaquin per la seva qualitat, ja que aquesta no és la prioritat, sinó per treure’n el màxim 
rendiment econòmic, i pel fet que sota rasant hi ha usos que aparentment són 
imperceptibles en superfície. 

b.1.b) Doble espai (fig. 134 i 135): És una variació tipològica del cas precedent. Es tracta de 
casos en els quals el forjat de la planta baixa no ocupa tota la petjada de l’edificació, i es 
produeix un doble espai a l’interior que relaciona la planta soterrani amb la planta baixa. Els 
avantatges principals d’aquesta solució són que gràcies al doble espai la planta soterrani 
pot gaudir d’il·luminació i ventilació natural provinent de la planta baixa, a més de tenir una 
certa amplitud i connexió visual amb el carrer. En contra partida, per tenir aquest doble 
espai es perd part de l’aprofitament en planta baixa,  en contacte amb el carrer, que és la 
que té més opcions comercials per la seva visibilitat. 

Es tracta d’una solució molt utilitzada per a usos comercials i equipaments, en definitiva per 
a usos col·lectius. En ciutats molt intenses, com Paris, s’està arribant a l’extrem que també 
s’utilitza freqüentment per l’habitatge. De fet es tracta d’un producte immobiliari a l’alça, 
s’anomena “souplex”, fent una mutació de la paraula “dúplex” –habitatges en dues plantes- i 
la paraula “sous” –sota-. La planta baixa i la planta soterrani conformen l’habitatge 
mitjançant un doble espai interior que il·lumina la planta soterrani. Tot i no existir com a 
tipologia immobiliària a Barcelona, l’evolució del mercat immobiliari i l’alta demanda 
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d’habitatge a preu assequible a zones centrals fa pensar que es pugui començar a 
implantar a la nostra ciutat. Existeixen casos d’aquest tipus en els barris de la Barceloneta i 
l’Eixample. 

b.1.c) Cota forjat de sostre del soterrani més amunt que la cota de la planta baixa (fig. 136): 
La normativa vigent permet que el forjat de planta baixa es pugui situar fins a 60 cm per 
sobre de la rasant del carrer en ordenacions d’alineació a vial, i fins a 1 m en altres tipus 
d’ordenacions. Gràcies a això, la planta soterrani pot tenir contacte visual amb el carrer i, 
per tant, també llum i ventilació natural, canviant-ne doncs considerablement les 
característiques i l’atractiu, i fent-la interessant en certes circumstàncies per l’ús humà.  

b.1.d) Desnivell topogràfic (fig. 137 i 138): La cota del nivell natural, en terrenys en pendent, 
permet que si bé en la façana de carrer tingui consideració de soterrani, en la façana 
posterior pot tenir condició de planta baixa, tenint doncs llum i ventilació natural. Es tracta 
d’una variació tipològica molt comuna en terrenys en pendent com als barris que se situen a 
les faldes dels Tres Turons o Collserola, i també en altres indrets més puntuals on hi ha 
diferències topogràfiques entre la cota carrer i la  posterior de l’edificació. 

   
Fig. 132: Tipus b.1.a: Cota forjat al mateix nivell que la cota 0. Edifici CIC, foto exterior, foto interior sala d’actes al subsòl i secció 
(GAUSA,  CERVELLÓ, PLA, 2012).  

  
Fig. 133: Tipus b.1.a: Cota forjat al mateix nivell que la cota 0. Edifici de volumetria similar als de l’entorn, però 24 metres de profunditat. Primeres 
dues plantes comercials. Palau Nou de la Rambla (Plànols LLORENS, 1995; imatge www.bingmaps) 
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Fig. 134: Tipus b.1.b doble espai. Seu del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, utilització mitges plantes per habilitar subsòl per a usos humans 
(GAUSA,  CERVELLÓ, PLA, 2012). 
Fig.135: Tipus b.1.b doble espai: Comerç carrer Mallorca amb Roger de Llúria. Foto exterior i interior (Marta Balañá) 

 
Fig. 136: Tipus b.1.c: Cota forjat més amunt que la cota de la planta baixa. Edifici de l’Eixample, elevació de la planta baixa 60 cm per il•luminar i 
ventilar el subsòl. Oficines al carrer Ali Bei i comerç al carrer Mallorca 291. 

 
Fig. 137: Tipus b.1.d: Desnivell topogràfic. Imatge aèria d’un fragment del barri del Carmel (Bingmaps) 

 
Fig 138: Tipus b.1.d. Desnivell topogràfic. Equipament Disseny Hub. Martorell, Bohigas i Mackay. 
En aquesta secció, en la qual la planta sota rasant i sobre rasant tenen una ocupació similar excepte el voladís, es posa de relleu com les plantes 
soterrades, gràcies a la topografia, tenen les característiques de planta baixa en la façana posterior. 
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b. 2)  El pati anglès  

Si bé es tracta d’una solució que existeix des de l’Antiguitat, és durant el s.XVIII, a 
Anglaterra, amb la construcció de les cases construïdes en el període Georgià quan 
s’estandaritza. En aquell temps el que nosaltres anomenem pati anglès i ells basement light 
well era purament funcional. Sota la vorera es localitzaven els magatzems de carbó, font 
energètica pel funcionament de la casa, que s’omplien des del mateix carrer. Els servents, 
que vivien a l’àtic i treballaven al subsòl, s’abastien del carbó des del pati anglès, un 
passadís a la cota del soterrani, descobert, que separava el magatzem de carbó de la cuina 
i la caldera, que se situava a la planta soterrani. Aquest espai permetia separar el carbó, 
brut, de la casa, a més de deixar una distància de seguretat entre el material combustible i 
l’activitat humana. 

A Barcelona, durant el s.XVIII no es van construir blocs amb pati anglès, tal i com es va fer a 
Anglaterra. Tampoc més tard es troben massa exemples d’aquest tipus de patis (fig. 139-
142).   

En el cas que la tipologia tregui profit d’elevar la cota de la planta baixa, les mitges plantes 
fan que el pati anglès sigui menys tenebrós, més accessible i més il·luminat. A més, la 
planta baixa guanya intimitat. 

   
Fig. 139: Dos casos de pati anglès passatge Méndez Vigo, un d’il·luminació i l’altre d’accés al subsòl. 

   
Fig.140: Bloc d’habitatges al carrer Numància on al subsòl hi ha activitat comercial vinculada visualment amb el carrer a través del pati anglès. 
Fig. 141: Illa Escorial. Ribas-Mitjans-Bohigas. El bloc d'Alegre de Dalt utilitza el pati anglès per convertir la planta soterrani en habitatge. 
Fig. 142: La Ricarda. Bonet Castellana: Petit pati anglès per il·luminar el traster i rebost que se situa soterrat. 
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c) Volums amb ocupació  superior a la petjada 

Definició: S’ocupa més que la petjada de l’edificació, aprofitant que en subsòl o no hi ha 
regulació, o és permès, i en favor de treure més aprofitament a la parcel·la.  

Dues singularitats són les que diferencien aquesta tipologia en front a les anteriors: 

- La primera és la possibilitat de ventilar i d’il·luminar zenitalment la primera de les plantes 
soterrades que se situa sota l’espai no edificat. Aquesta característica té unes 
conseqüències en el confort de l’espai que l’aproxima a les qualitats de les plantes sobre 
rasant. En casos singulars, es potencia al màxim aquesta característica prenent la decisió 
de no tan sols posar-hi un lluernari, sinó fer-hi un pati que forada la primera planta 
soterrada i, per tant, possibilita també la ventilació i il·luminació natural també a la segona 
planta soterrada.  

- La segona és de caràcter funcional. Atès que hi ha una part de l’edificació soterrada que 
no està edificada en superfície, es pot produir l’accés per aquesta part i, per tant, existeix la 
possibilitat d’independitzar funcionalment entre sota i sobre rasant. Aquesta opció obre un 
ventall de possibilitats d’usos, i allibera la dependència podent-se arribar a concebre com a 
dues edificacions independents.  

Forma, mida i profunditat: Les formes són variables, i tenen certes semblances en teixits 
similars ja que són conseqüència de la parcel·lació. Si es tracta d’edificació entre mitgeres 
s’ocupa part o completament el pati interior, segons el cas, i si és tracta d’edificació aïllada, 
s’ocupa l’entorn d’aquesta, ocupant totalment o parcialment la parcel·la.  

Usos: Les possibilitats de llum natural, ventilació i accés independent d’aquesta tipologia 
reforcen les potencialitats d’utilitzar-les per a usos humans, sobretot les primeres plantes 
soterrades. 

Casos: Existeix una forta presència d’aquesta tipologia en teixits d’edificació aïllada. D’altra 
banda, l’atenció per mantenir invariables edificis singulars de la ciutat, catalogats o no, que 
tenen un fort component formal en superfície, fa que en ser concebuts, o rehabilitats per un 
nou ús, recorrin al subsòl per albergar usos que no tenen cabuda en sobre rasant degut a 
les condicions estètiques de la superfície amb aquesta tipologia. La utilització del subsòl en 
aquests casos permet treure molt més aprofitament al sòl i per tant augmentar el potencial 
d’usos a ubicar i també, en certs casos, el confort de les activitats que s’hi desenvolupen. 
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Fig. 142: Fragment de ciutat on la tipologia més comuna és la d’ocupar en sota rasant més del 100% de la petjada en sobre rasant. 
 

Tipologies 

c.1) Una sola edificació 

c.1.a) Estàndard: Es troba majoritàriament en teixits d’edificació aïllada o en edificacions 
entre mitgeres. Segons la relació que estableix l’edificació amb el carrer es determinen les 
següents variables tipològiques:  

- L’edificació s’enretira de l’alineació del carrer: la coberta del soterrani esdevé una 
ampliació de la via pública, s’utilitza com a espai col·lectiu, i acumula l’activitat urbana. Una 
variació tipològica seria el cas que la planta baixa se situï  a una cota superior a la del 
carrer en compliment de la normativa - -+0,60 cm alineació a vial i 1 m edificació aïllada- i, 
per tant, enlloc d’haver-hi continuïtat explicada, hi ha una certa intimitat i diferenciació entre 
el que és pròpiament carrer del què és espai col·lectiu vinculat visualment amb el carrer, 
però deslligat topogràficament. Es tracta d’un recurs més que, utilitzat intel·ligentment, pot 
donar lloc a seccions amb interès per la ciutat, i pels diferents usos que s’hi desenvolupen. 

-  L’edificació s’alinea al carrer i el pati d’illa queda lliure en plantes sobre rasant: Com que 
la part del subsòl que queda descoberta se situa a l’interior d’illa, aquest espai lliure 
d’edificació en planta baixa té una intimitat superior que en l’anterior cas, i com a resultat 
s’hi desenvolupen activitats de tipus comunitari, de caràcter privatiu. Es tracta d’una solució 
que evidentment també admet l’ús de lluernaris, i que, per tant, pot admetre usos variats en 
el subsòl i amb una certa qualitat lumínica i espaial. La trobem en molts edificis de vivenda 
anònims de la ciutat on, si bé està regulada la profunditat del cos edificat en sobre rasant, 
com que no ho està sota rasant, per treure el màxim profit, s’ocupa tota la parcel·la. També 
admet les variacions tipològiques a resultes de situar la cota de la planta baixa a una cota 
superior en compliment de la normativa. 
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Fig. 143: Secció transversal Disseny Hub. Martorell, Bohigas i Mckay. 
La planta subsòl és molt superior a la petjada de l’edificació, i es tracta d’una ampliació del carrer que permet tenir usos col•lectius a més a més 
d’il•luminar el sota rasant que és on hi ha la major part del programa. 

           
Fig. 144: Secció del Palau Güell (Gaudí) on gràcies al porxo en planta baixa, es ventila a través d’una reixa el soterrani on s’hi ubiquen les 
cavallerisses que habitualment se situaven en planta baixa. Gaudí aprofita  les possibilitats del subsòl. 
Fig. 145: Finca Sansalvador, JM Jujol. S’ocupa, com a ampliació de l’edificació, fora de la petjada d’aquesta, i sota el terreny natural, en 
continuïtat amb la planta baixa. 

                
Fig. 146: Plantes Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Viaplana-Piñón. (www.slow-foxtrot.com) 
Fig. 147: Seccions Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Viaplana-Piñón. (www.viaplana.com) 
Per tal de mantenir invariable l’edifici catalogat i alhora adaptar-lo a una nova funció es fa ús del subsòl aconseguint espais tipològicament 
diferenciats dels edificis històrics, i utilitzats per a usos humans.  

  
Fig. 148: Parc de recerca Biomèdic. L’edificació, en forma de ferradura, en la part descoberta en sobre rasant en subsòl amaga, a part de 
l’aparcament, un Poliesportiu que s’il•lumina des de l’”interior d’illa”.  
Fig. 149: Palau de la Música. La planta baixa de l’ampliació d’enretira per donar peu a una gran plaça d’accés a l’edifici antic i al nou. Sota 
aquesta plaça se situa part important del programa funcional de l’ampliació. 
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c.1.b) El pati anglès: A Barcelona, com a moltes d’altres ciutats, a data d’avui trobem 
nombrosos exemples que utilitzen l’eina del pati anglès però amb una diferent proporció a 
resultes d’una diferent motivació als orígens d’aquesta solució, adaptada als requeriments 
actuals que no tenen res a veure amb emmagatzemar el carbó.  

Sota la vorera no s’edifica, i el passadís estret que tenia la funció d’unir el magatzem de 
carbó amb la cuina, s’amplia i es converteix en una segona cota 0, en contacte visual amb 
el carrer, amb l’atractiu que això suposa, ventilada i il·luminada, que fa el soterrani pugui 
ser utilitzat amb confort per usos humans permanents. També aquesta tipologia de secció, 
on el pati envolta l’edifici, allunya de la cota carrer la planta baixa, i permet que en aquesta 
s’hi ubiquin usos que poden requerir de més intimitat. 

Hi ha nombrosos casos que utilitzen aquest recurs en teixits residencials amb tipologies 
d’edificacions aïllades plurifamiliars a barris com Tres Torres, Bonanova, Horta, on aquesta 
separació permet ubicar l’accés i vestíbul soterrat, però amb llum natural, i la planta baixa, 
tot i estar a cota carrer, amb habitatge. Es tracta d’una solució que permet augmentar el 
nombre d’habitatges per parcel·la i, per tant, augmentar l’aprofitament. (fig. 151) 

També es tracta d’un recurs utilitzat per nombrosos equipaments i edificis de caràcter 
col·lectiu, que utilitzen aquest pati soterrat com a accés, com a vestíbul exterior, contigu a 
l’interior, que s’ubica en soterrani. D’aquesta manera s’intensifica la vitalitat de la planta 
soterrani, duplicant l’espai col·lectiu de rebuda, sense tenir un impacte tan gran en el 
paisatge urbà, i es pot utilitzar la planta baixa per d’altres usos. (fig.153) 

Finalment, en d’altres casos, aquests patis, també contigus al carrer, no s’utilitzen d’accés, 
sinó que són un jardi-pati d’il·luminació-pati de ventilació que permet posar usos tan nobles 
com els de la planta baixa en el soterrani, i l’accés es continua localitzant en planta baixa. 
(fig. 152) 

Una variació tipològica seria quan la situació d’aquest pati és a l’interior d’illa, que li 
confereix intimitat, ja que no té contacte visual amb el carrer. El tipus d’usos que s’hi 
desenvolupen, enlloc de ser vestíbuls, són usos de caràcter privatiu, aprofitant la planta 
coberta de la soterrani -2 com a espai a l’aire lliure que prolonga a l’exterior la planta -1, 
esdevenint un espai de gaudi col·lectiu. (fig. 150) 

Aquesta tipologia, com les anteriors, a vegades treu profit de situar la cota de la planta 
baixa superior a la del carrer, oferint més variables amb els mateixos avantatges que les 
anteriors. 
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Fig. 150 Secció i fotogradia Centre Cultural Teresa Pàmies. Edifici Collage. Víctor Rahola.  Ell pati anglès dóna llum al programa que se situa sota 
rasant, ocupant part del pati d'illa. 
Fig. 151: Edifici d’habitatges anònim a Tres Torres.  El fet d’enretirar la planta baixa del carrer i posar l’entrada soterrada,  al límit del què es 
considera planta soterrani, optimitza l’aprofitament de la parcel·la i fa que en planta baixa se situïn habitatges.  
 

         
 
Fig. 152: Secció hotel Jardí Vertical. Jean Nouvel. 
El pati anglès en aquest cas no és utilitzat per accedir, sinó per il•luminar el subsòl on s’hi ubiquen usos com sales de reunions.  
Fig. 153: Secció transversal Caixaforum. Toyo Ito.  
Cas paradigmàtic en el qual per a preservar el patrimoni, s’utilitza el recurs del pati anglès contemporani per il•luminar i accedir a la planta subsòl 
que alberga el programa funcional que no té cabuda en l’edifici catalogat. 

      
 
Fig. 154: Torre Agbar (Nouvel) Planta subsòl, planta tipus i  foto des del carrer del pati anglès. 
S’ocupa la totalitat de la parcel·la per ubicar una sala d’actes, magatzem i aparcament. La primera planta soterrani s’il·lumina a través d’un pati 
anglès, de reduïdes dimensions, que envolta l’edifici.  Es tracta d’un exemple en el qual l’edifici s’enretira del carrer per tal de tenir una forma 
singular, que no s’adiu amb la de la parcel·la, en canvi el sota rasant s’ocupa totalment la parcel·la ja que l’estètica no és rellevant i cal donar 
compliment a les necessitats funcionals, i ampliar el ventall tipològics d’espais que no permet la forma en sobre rasant. 
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c. 2) Més d’una edificació 

Com el seu nom indica, es tracta de diverses edificacions, unides en subsòl, i optimitzen 
l’aprofitament, i en resulta una forma sota rasant completament autònoma respecte a la de 
la superfície. Es tracta d’una tipologia usada en intervencions de gran mida, en les quals el 
promotor, conscient de l’avantatge que representa comptar amb un projecte unitari de 
subsòl, en fa ús.  En trobem casos en complexes residencials, però sobretot en edificis d’ús 
col·lectiu. 

c.2.a) Estàndard: Es tracta de la tipologia en la qual el subsòl s’ocupa unint els diversos 
edificis i sense tenir-ne constància en sobre rasant.  Es troba tant en edificis d’habitatges, 
com comercials, d’oficines, equipaments... (fig. 155, 156 i 157) 

c.2.b)  Pati anglès: Es tracta de d’una variació tipològica de l’anterior, en la qual, la 
introducció del pati anglès permet potenciar el subsòl com a espai per a usos humans, 
gràcies a la il·luminació i ventilació d’aquest, i com espai col·lectiu dels edificis que 
l’envolta.  Es troba sobretot en edificis comercials i grans equipaments. (fig. 158 i 159) 

   

 
Fig.157: Edificis d’habitatges “Cotxeres de Sarrià”. Coderch. 

 
Fig. 158: Secció centre comercial Glòries (Ajuntament de Barcelona). 

Fig. 155: Planta general subsòl Hospital St. 
Pau. Domènech i Montaner. 
Davant de la polèmica contínua entre els 
criteris a favor dels hospitals concentrats i els 
subdividits en pavellons, aquest complex 
sanitari, construït entre entre 1903 i 1920, té 
els avantatges d’ambdues teories gràcies a la 
utilització del subsòl per a connectar els 
diferents pavellons. 
Fig. 156: Imatge 2011 galeria subterrània de 
l’Hospital St. Pau (El Periodico 18-7-2011) 
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Fig. 159 : Rehabilitació quartels de la Universitat Pompeu Fabra. Bonell.  

d) No coincident amb el sobre rasant: subordinació funcional  

La darrera de les tipologies es tracta d’una subordinació molt diferent de les anteriors, ja 
que enlloc de sobreposar-se físicament l’edificació sobre i sota rasant, se superposen 
funcionalment. És a dir, l’edificació enterrada se situa en un espai annex, lliure en 
superfície.  

Es tracta d’una tipologia que, tot i que no ser comuna, es preveu que hi hagi una tendència 
creixent atesa les dificultats d’adaptar edificis existents a les noves necessitats i la facilitat 
amb la qual els espais lliures d’edificació poden suplir aquesta carència. 

Un cas d’aquest tipus és sota la plaça la Gardunya, on està en construcció en la primera 
planta sota rasant un espai per la logística del mercat de la Boqueria, situat annex a la 
plaça.  

  
Fig. 160: Vista aèria de les obres al juny 2014 (Marta Balañá). 
Fig. 161:  Secció transversal Subsòl Gardunya. Estudio Carme Pinós (Ajuntament de Barcelona). 

3.1.4. Una mescla d’entitat creixent 

La voluntat per ordenar les construccions en subsòl de manera tipològica ha permès establir certes 
reflexions de caire general en relació a la classificació.  

Que els serveis són consumidors d'espai és una concepció moderna d'aquests ja que fins fa ben poc eren 
col·locats en espais sobrants de la via pública sense pensar en el conjunt. Per aquest motiu, en l’actualitat 
hi ha nombrosos problemes per servir la ciutat i sovint cal fer recorreguts impensables des del punt de 
vista de la lògica per a trobar l’espai necessari.  
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En general els serveis es poden definir segons si són de transport o de subministrament. Ambdós tenen 
problemàtiques molt diferents. Pel que fa als de transport, l’estat actual fa pensar que en el futur 
augmentaran les galeries de serveis en detriment dels conductes independents. En canvi, en el cas del 
subministrament la necessitat d’accedir a cada un dels clients necessita solucions més a mida.  

Els avantatges que aporten les galeries són que permeten racionalitzar l’ordenació del subsòl, minimitzen 
l’impacte de les intervencions en la via pública i redueixen el nombre d’avaries i per tant allarguen la vida 
útil de tots els serveis. En contra partida, els inconvenients són que tenen una manca de flexibilitat i la 
seva rigidesa fa que s’hagin de preveure espais específics al subsòl per a ubicar-hi els serveis, tenen una 
dificultat d’operar en tant que necessiten un manteniment periòdic, especialment en punts singulars com 
girs i derivacions, i finalment que cal un òrgan controlador per tal de mantenir l’espai en condicions.  

Per tant, es constata que les galeries serien una eina que podria permetre racionalitzar les xarxes 
primàries dels serveis, però no serveixen per les xarxes secundàries ja que aquesta manca de flexibilitat 
és incompatible amb aquests tipus de xarxes. En aquests casos una possibilitat és que s’acabi imposant 
la col·locació de sales tècniques en les cruïlles per tal de fer manteniment i  reparacions dels serveis en 
els quals s’hi encreuessin tres prismes diferenciats que separarien els serveis segons les seves 
incompatibilitats, i finalment hi hauria les tapes de registre que es col·locarien a la vorera.  

Pel que fa als espais soterrats, si bé l’estudi ha donat lloc a destil·lar totes aquestes tipologies principals 
que han estat explicades, és també pertinent fer una sèrie de reflexions al respecte.  

D’una banda, posar de relleu que cada vegada és més comú tenir espais ocupats sota les places i carrers 
de secció ample, per tal de resoldre les necessitats d’espais tècnics o aparcaments dins del teixit urbà. 
Tant uns com d’altres tenen les seves implicacions en superfície, i cal integrar-los en els projectes d’espai 
públic per tal que subsòl i superfície s’entenguin com un mateix projecte. En cas contrari, els elements 
que sobresurten en l’espai públic poden ser molestos i dificultar l’ús pel qual ha estat concebut. En 
l’actualitat, la praxis de pensar sota i sobre rasant comunament cada vegada és més comuna, i els espais 
públics han guanyat en qualitat. En canvi,  tant les rampes com els accessos a les estacions de metro 
solen ser interrupcions contundents en l’espai públic.  En pocs casos estan integrades sota l’edificació o 
amb cura sota l’espai públic, sense tenir forts condicionants en superfície, que seria l’opció més òptima. 
Un cas on l’edificació està integrada seria l’estació de metro de Fontana, que no ocupa la vorera, o 
l’entrada al parc de neteja de l’avinguda de l’Estatut o el Parc de la Primavera, que des de sobre no tens 
consciència d’aquests espais soterrats. 

D’altra banda, si bé els espais tècnics no són utilitzats per l’home, els aparcaments sí. Per tant el confort 
hauria de ser important, i aquí entra en joc la tipologia. A Barcelona els aparcaments no solen tenir cap 
relació amb la superfície i per tant es tracta d’espais inhòspits dels quals se’n vol sortir quan més aviat 
millor. En canvi, en d’altres ciutats tenen cura d’aquests espais utilitzant tipologies que aquí són més 
pròpies dels espais privats i encara no han transcendit en l’espai públic.  

Per exemple, a Lyon estan experimentant amb tipologies d’aparcament soterrat que donen valor als 
aparcaments i surten de la imatge fosca i poc acollidora que estem habituats a tenir. Hi ha dos exemples 
que tenen una especial rellevància. En primer lloc, l’aparcament des Celéstins (1996), en el qual la 
baixada es fa a través d’una rampa helicoïdal il·luminada i dissenyada per ser estèticament agradable de 
recórrer i veure, i a més està connectada visualment amb la superfície, ja que a través d’un periscopi 
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situat al mig d’aquesta es pot veure la rampa i gràcies a uns miralls dóna la sensació de ser infinita. Es 
tracta doncs de més que un aparcament, és una experiència visual participada pel sota i el sobre rasant., 
En segon lloc l’aparcament de Perrache (2010), de 8 plantes soterrades, construït també sota una plaça, 
en el qual dos murs vegetals de 130 m² acompanyen la pujada dels cotxes. Aquest fet, millora la sensació 
i aspectes estètics de l’espai soterrat, a més del confort mediambiental ja que la pròpia fotosíntesi de les 
plantes del mur converteix el CO2 en oxigen. També a Bèlgica, a Lovaina, l’aparcament de la plaça de 
l’estació té unes característiques notables, amb una qualitat espacial singular. Demostra la sensibilitat de 
l’autor de la intervenció, Manuel de Solà Morales, per als projectes urbans de caràcter complex amb 
mirades transversals, tenint en compte tant el sota com el sobre rasant. 

Pel que fa sota els espais privats, l’estudi i classificació ha permès detectar que als teixits urbans amb 
més renovació, i en general a les construccions més recents, hi ha una tendència creixent. Cada vegada, 
i sobretot en espais centrals i amb demanda, es fa menys ús de les tipologies que ocupen tota la planta o 
part de la planta sense cap al·licient, en favor de les tipologies explicades que treuen més profit de les 
possibilitats del subsòl per acollir usos humans, ja sigui amb pati anglesos, dobles espais..., s’utilitza 
qualsevol possible variable en la secció arquitectònica per potenciar les connexions amb la superfície per 
a obtenir llum, ventilació natural i visibilitat des del carrer.  

Un exemple per il·lustrar aquest fenomen, on es juxtaposen diferents tipologies per treure més 
aprofitament de les parcel·les i fer humà el soterrani, seria la secció que segueix, feta per tres illes del 
22@ (fig. 162). Concretament se secciona des de Gran Via fins al carrer Tànger, a partir del Centre 
Comercial de Glòries, i seguint per l’edifici Mediapro -la Universitat Pompeu Fabra - Ca l’Aranyó, i l’edifici 
de Barcelona Media - la Fundació Vila Casas Can Framis.  

 
Fig. 162: Centre Comercial Glories- Illa Mediapro – Ca L’Aranyó- Barcelona Media 

Com es veu, múltiples són les combinacions entre les diferents solucions tipològiques explicades que 
exploten aquests diferents projectes, cada un d’ells persegueix una motivació diferent. Al centre comercial 
de Glòries, un gran pati anglès fa que la primera planta soterrani hi hagi usos de restauració i botigues 
amb una alta afluència. De fet, a mode d’anècdota, els ascensors anomenen planta 0 a aquest primer 
soterrani. L’edifici de Mediapro es connecta amb la plaça soterrada de la Pompeu a través del segon 
soterrani, per la diferència de cota. I sota aquesta plaça, il·luminada mitjançant claraboies, hi ha programa 
de la universitat i està connectat, per un passadís de grans dimensions que passa per sota el carrer 
Tànger, amb l’altre edifici de la Pompeu Fabra, el Parc Barcelona Media. Tots aquests espais, malgrat ser 
soterranis, són utilitzats per usos humans amb intensitat, i es mostra al dibuix amb els punts vermells. I 
sota d’alguns d’ells, encara hi ha més soterranis, que són utilitzats per aparcament. 

Es tracta de seccions individuals intencionades, que donen lloc a una secció urbana complexa molt pròpia 
de desenvolupaments contemporanis. Sovint, en molts d’aquests casos, el subsòl acaba sent, una 
prolongació del carrer, i sempre un protagonista més, sense cap mena de dubte, de la vida urbana. La 
cota 0 i el soterrani es confonen, i les arquitectures respon a la vitalitat urbana utilitzant el sota rasant amb 
intensitat i perspicàcia. 
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3.2. Escala mitjana: Fragments de ciutat 

3.2.1. Agrupacions d’edificacions soterrades amb direccions espacials limitades  

Aquest apartat  supera l’escala menuda de l’anterior i posa l’atenció a una escala intermèdia, en la qual 
s’estudien fragments subterranis de la ciutat. Com si de finestres, o millor dit trapes, es tractés, s’hi 
descobreixen certs fragment del subsòl de Barcelona, escollits amb intenció, que permeten detectar 
atributs propis de la condició de la Barcelona subterrània. 

En tots els àmbits hi ha una barreja, més o menys acusada, dels diferents tipus descrits en l’apartat 
anterior. Conductes i espais s’entremesclen, a vegades depenents i d’altres autònoms al que succeeix en 
superfície. Són de múltiples formes i mides, i es disposen de maneres substancialment diferenciades 
segons el fragment estudiat.  

L’apartat s’estructura en tres subapartats. Els dos primers utilitzen el dibuix en planta per descriure 
diferents àmbits de ciutat, i agrupen les diferents xarxes de serveis i les edificacions en subsòl privat en 
un sol document gràfic. En el primer s’estudien set àmbits, de les mateixes dimensions, que són 
destacadament diferents en superfície i que en subsòl no tenen fets destacats. Els soterranis en subsòl 
privat es dibuixen amb la màxima precisió a l’abast, gràcies a la consulta selectiva a l’AHCB de les 
llicències d’edificació de totes les edificacions que segons el cadastre tenen soterrani. El segon 
subapartat estudia quatre àmbits de dimensions superiors, a una escala major i amb menys detall, i 
s’escullen per ser de nou destacadament diferents en superfície i, a diferència dels anteriors, per tenir fets 
destacats en subsòl. Finalment, atesa la necessitat de descobrir també la relació de superposició de plans 
en vertical en la Barcelona subterrània, el tercer dels apartats estudia en secció punts singulars de la 
ciutat situats en posicions geogràfiques diferenciades, on hi ha una intensa acumulació d’activitat. L’estudi 
d’aquestes agrupacions, i la comparació entre elles, aporten un altre tipus de consideracions que 
complementen i amplien les de l’escala menor. 

Una de les reflexions fruit d’aquest apartat és que la relació entre les ocupacions en sota rasant és 
clarament diferenciada amb el què trobem a la ciutat sobre rasant. En superfície existeix un lligam evident 
entre la infraestructura principal, és a dir, el carrer, de caràcter públic, i les edificacions, en sòl privat.  Els 
edificis es relacionen amb el medi principalment a través del carrer, tant pel que fa al propi accés, com pel 
que fa a la ventilació i la iluminació que fa dels espais edificats espais vivibles. A més, i no menys 
important, segons el tipus de carrer els edificis tenen una tipologia i un ús diferenciat. No són les mateixes 
les possibilitats d’un local a un carrer principal de la ciutat, amb unes mides i una afluència de gent 
notable, que a un passatge de caràcter menor; ni tampoc el tipus d’habitatges ni la forma que pren la 
ciutat. També, segons el tipus d’edificis, el carrer pren un o altre tarannà. Per tant, en sobre rasant, la 
contigüitat entre infraestructures i espais, allò públic i allò privat, fa que tinguin una relació constant, hi ha 
una repercussió evident, són un tàndem indissociable, que s’enriqueix mútuament. De fet, el nom de 
teixits urbans que prenen els fragments de ciutat en sobre rasant dóna fe d’aquesta condició, 
entrellaçada, entre els diferents elements que conformen la ciutat que veiem. 

En la figura que segueix, fig. 163, es poden veure quatre fragments de teixits urbans on carrer i edificació 
estan en relació constant, s’alimenten i es condicionen un a l’altre. 
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Fig. 163: Quatre fragments de ciutat sobre rasant 

        
Fig.  164: Quatre fragments de ciutat soterrada 

En contrapartida, en estudiar fragments de la ciutat soterrada, la realitat constata una particularitat del 
subsòl urbà, que la diferencia radicalment de la superfície. Aquesta relació incessant i intensa que es 
produeix en sobre rasant entre carrer i edificació, entre allò públic i privat, sorprenentment en subsòl té un 
altre caràcter. Hi ha una gran alternança de peces i no es dedueixen relacions massa directes. Els 
fragments estudiats posen de manifest que els conductes que passen sota els carrers, si bé a vegades 
són espais viscuts, de caràcter públic, i amb una alta intensitat de persones, no tenen una repercussió tan 
clara amb els espais confrontants construïts en subsòl. Tampoc la tenen els espais construïts 
contiguament o pròximament. Cada peça respon principalent a la seva condició i necessitat. La separació 
és determinant. Per això, l’observació dels dibuixos de fragments de ciutat soterrada permet considerar 
que en subsòl no es pot parlar de teixits urbans, sinó d’agrupacions d’elements.  

Més enllà d’aquesta reflexió, hi ha un altre aspecte propi de la ciutat subterrània: el diàleg diferenciat que 
es produeix entre els diferents elements soterrats, amb direccions espacials que es limiten en els eixos   
X-Y i Z, segons si són soterranis, xarxes de servei o xarxes de transport.  

Els espais en subsòl privat, els soterranis, són volums acotats a la superfície de la pròpia parcel·la, 
rarament sobrepassen els seus límits. A partir de la forma d’aquesta, i a través de la seva extrusió cap 
avall, en l’eix de les Z, es creen els nous volums en subsòl, que segons el cas i les necessitats de les 
parcel·les tenen més o menys profunditat. No tenen una relació aparent entre ells, tot i que de vegades 
comparteixen mitgera. Així doncs, el desenvolupament dels soterranis es genera, principalment, a través 
de l’eix de les Z, perpendicularment a la superfície del pla.  
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En canvi, els elements lineals, és a dir, les xarxes, tenen una relació amb les direccions espacials 
oposada amb la que genera els soterranis: es desenvolupen principalment a través dels eixos X i Y. 
Recorren el subsòl de la ciutat mantenint pràcticament la seva profunditat en l’eix de les Z, no obstant 
cada una d’elles té determinats tant el pla horitzontal pel qual ha de discórrer, com la seva situació en la 
calçada, ja definits a priori per no intersecar amb la resta. 

Hi ha diferències importants entre les xarxes de serveis i les de transport. Les de serveis -electricitat, gas, 
aigua, clavegueram...- tenen una relació evident amb els soterranis, ja que es connecten a aquests, i per 
tant, indirectament, amb l’eix de les Z, per donar-los servei. Un cop els serveis entren als soterranis, 
discorren per l’interior de les edificacions, en el pla vertical, per abastir a tots els pisos.  En conseqüència, 
malgrat que es desenvolupin en subsòl en el pla X-Y, sí que estan relacionats amb el pla vertical a través 
dels soterranis. Xarxes de servei i soterranis, tot i desenvolupar-se en plans diferenciats, tenen una 
dependència entre sí.  

Les xarxes de transport, tot i discórrer també pel pla X-Y, no intersequen ni amb la resta de xarxes de 
servei ni amb els soterranis. Per tant, aparentment, tenen una relació d’independència respecte la resta 
d’elements soterrats. Malgrat utilitzar principalment el pla horitzontal, cal posar de manifest que en punts 
determinats i amb l’objectiu d’expulsar els seus viatgers a una altra xarxa o la superfície, també utilitzen el 
pla vertical, l’eix de les Z -les estacions i els intercanviadors-.  

En definitiva, tal i com mostra la figura que segueix, fig. 165, i com s’ha explicat en els darrers paràgrafs, 
l’estudi de fragments de ciutat permet entendre el diàleg espacial entre els diferents elements que 
conformen el subsòl tenen, en els eixos X, Y I Z. Si bé els soterranis es desenvolupen al pla vertical, les 
xarxes ho fan al pla horitzontal. Les xarxes de servei i els soterranis estan relacionats entre sí, mentre que 
les xarxes de transport transcorren aparentment amb independència d’aquests i tan sols es relacionen, 
puntualment, entre elles o amb la superfície a través d’estacions o intercanviadors. 

 
Fig. 165: Volumetria en la qual es mostra en color groc soterranis, que es desenvolupen al pla vertical; en color verd les xarxes de serveis i en 
color blau les xarxes de transport, que utilitzen el pla horitzontal 
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3.2.2. Set àmbits homogenis de vint hectàrees  

Aquest apartat estudia el subsòl urbà de set àmbits de 20 hectàrees, escollits especialment, a partir de 
l’elaboració del dibuix del conjunt d’elements soterrats en cada un d’ells. L’elecció de les àrees d’estudi ha 
estat feta segons els criteris següents: 

- Ser considerablement diferents en sobre rasant de manera que cada un d’ells formi part d’una 
constitució diversa. 

- No tenir a priori massa fets destacats, evitant que no acabin essent imatges plenes d’anècdotes sinó 
que l’interès era veure el fet comú, el que es repeteix i defineix el teixit, el patró. 

 
Fig. 166: La localització dels set àmbits a la ciutat. 
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L’estudi s’estructura en quatre apartats: la descripció gràfica, la caracterització dels set àmbits, les 
familiaritats entre ells i les consideracions crítiques.  

S’elabora per cada un dels àmbits un sol document gràfic que interpreta la forma 
urbana de cada un d’ells, i la profunditat de les diferents ocupacions. El punt de 
partida d’aquests dibuixos ha estat les bases gràfiques cadastrals que permeten 
identificar les parcel·les que tenen el subsòl ocupat. A partir d’aquesta informació 
s’han consultat exhaustivament totes les llicències de les parcel·les en les quals hi 
constava que el subsòl estava ocupat per tal de tenir dibuixos més precisos i 
rigurosos pel què fa a la morfologia i detectar en quins casos es colmatava o no la 
parcel·la en sota rasant. Paral·lelament, els dibuixos incorporen també la informació 
de les diferents xarxes de serveis que han estat demanades a les companyies que 
els gestionen.  

El grafisme utilitzat ha estat intencionat en la mesura que el negre representa el ple, 
la terra, que es contraposa al blanc que representa l’aire en les representacions 
planímetriques de la ciutats. L’ocupat per espais queda representat amb colors 
càlids de grocs fins a vermells segons la profunditat de cada unitat. Les xarxes de 
serveis, en tenir menys ocupació que les unitats, s’han dibuixat en blanc, el color 
que contrasta més amb el negre perquè tinguessin visibilitat, i amb diferents valors 
de línia i estils segons el tipus. 

Per tal de caracteritzar els set àmbits han estat descrits segons dues categories, les unitats i les xarxes. 
Els aspectes utilitzats per descriure el caràcter de les diferents unitats han estat els següents: 

- L’ocupació-intensitat, entesa com el percentatge de sòl ocupat respecte el sòl lliure. En aquest 
cas s’ha fet la distinció entre incloure o no el que ocupava la xarxa de transport (metro, 
ferrocarrils o funicular) degut a l’ocupació que representa.  

- La profunditat, segons el nombre de plantes sota rasant, permet donar la importància a la tercera 
dimensió.  

- Mida, el tamany de les diferents unitats. 
- Quantitat, nombre d’unitats. 
- Diversitat morfològica, determinar si les diferents unitats són semblants o hi ha diferències 

considerables 
- Usos, on bàsicament s’ha distingit comercial, aparcaments i magatzem. 

D’altra banda, pel què fa a les xarxes han estat caracteritzades seguint els següents paràmetres: 

- Usos, quines xarxes ocupen el subsòl i quin és el servei que subministren a la ciutat. 
- Mida, de cada una d’elles; dir-ne la secció permetent definir almenys un mínim i un màxim. 
- Profunditat per la qual transcorren cada una d’elles. 
- Traçat general i dibuix resultant, entenent-lo com a situació i descrivint la jerarquia si n’hi ha. 

A partir de la descripció gràfica i la caracterització de cada un dels àmbits es troben les familiaritats, que 
agrupen diferents àmbits segons els conceptes i unes consideracions finals. 
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Àmbit 1: Bonanova 

  

Fig. 167: Planta sobre rasant àmbit 1: Bonanova. Escala original 1/2.000. 

Fig.168: Planta sota rasant àmbit 1: Bonanova. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta rasant és de 6.380m2 que representa un 31,85 % de l’àmbit. 
En aquestes dades estan sumades tant la superfície de la xarxa dels ferrocarrils com la del túnel de la Via 
Augusta.  Si no s’hi sumessin, el sòl ocupat seria de 5.010m2 que representaria un 25,1 %. 

Profunditat: El 67 % de les unitats tan sols tenen una planta soterrani, un 19,8 % en tenen dues, i la resta 
en tenen entre tres i cinc. Es tracta d’un àmbit on la majoria de les unitats que ocupen el subsòl tenen una 
profunditat mínima. Un 8 % d’aquestes unitats tenen una sola planta de profunditat i són descobertes, es 
tracta de piscines. 

Mida: Oscil·len entre 26 i 1.513 m2. 

Quantitat: 128 unitats. 

Diversitat morfològica: És força acusada. No hi ha pràcticament cap unitat igual ja que a més a més de la 
diversitat de parcel·lari, les plantes soterrani sovint no colmaten tota la parcel·la i, per tant, les formes són 
molt variades. De fet, la diversitat morfològica és un dels trets més característics d’aquest àmbit. 

Usos: Principalment són aparcaments privats. Gairebé tots els edificis en tenen. També hi ha un 
aparcament públic d’una certa dimensió (1.513 m2 de sòl ocupat i 2 plantes de profunditat). La resta 
d’usos es poden considerar minoritaris. 

Hi ha cinc refugis antiaeris de la Guerra Civil, dels quals se’n desconeix la morfologia ja que els seus 
dibuixos no consten en l’Arxiu Administratiu de la Ciutat, on estan la major part. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: sanejament, abastament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, ferrocarrils de la Generalitat i 
túnels per vehicles. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,9 m, i màxima de 1,9 m. Abastament d’aigua: 
ocupació mínima en planta de 0,1 m corresponent a les perimetrals, màxima de 0,5m corresponent a les 
troncals. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió entre 0,05 i 0,63 m.  Gas: 
secció 0,1 m i 0,2 m. Ferrocarrils de la Generalitat: ocupació en planta de 20 m en la zona de l’estació i de 
12 m en la resta. Pas Vehicles: ocupació en planta de 20 m. 

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1 m. 
Gas: entre 0,6 i 1 m. Ferrocarrils de la Generalitat: entre 14 i 16 m.  Vehicles: aproximadament entre 8 i 
10 m. 

Traçat general i dibuix resultant: El dibuix de les xarxes soterrades defineixen les illes de sobre rasant en 
la cota sota rasant, cosa que tan sols amb el dibuix de les unitats soterrades no es podia apreciar. Són 
prou presents en tota la trama i ocupen un percentatge considerable del viari. A més a més, tenen 
importància per l’ocupació en planta les xarxes de transport, ferrocarrils i cotxes, que dibuixen la traça 
forta i jerarquitzant de les infrastructures d’aquest pes. 
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 Àmbit 2: Eixample 

 

Fig. 169: Planta sobre rasant àmbit 2: Eixample. Escala original 1/2.000. 

Fig. 170: Planta sota rasant àmbit 2: Eixample. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta rasant és de 6.620 m2 que representa un 33 % de l’àmbit. En 
aquestes dades està sumada la superfície de la xarxa de metro. En cas que no s’hi sumés, el sòl ocupat 
seria de 5.010 m2 que representaria un 30 %. 

Profunditat: El 66 % de les unitats tan sols tenen una planta soterrani, un 19,6 % en tenen dues i la resta 
en tenen entre tres i quatre. Es tracta doncs d’un teixit on principalment les unitats que ocupen el subsòl 
tenen una sola planta de profunditat.  

Mida: Oscil·len entre 80 i 5.268 m2. 

Quantitat: 136 unitats. 

Diversitat morfològica: La diversitat d’aquest àmbit no és massa alta. Les diferents unitats acostumen a 
colmatar la totalitat de les parcel·les fins a la mitgera confrontant de manera que, fruit de l’homogeneïtat 
parcel·lària de l’Eixample, es pot considerar que la diversitat morfològica no és elevada. 

Usos: Són variats, a més d’aparcaments privats, hi ha també indústries, magatzems i comerços. Destaca 
doncs per la diversitat d’usos en el subsòl. Com a ús especial hi ha un dipòsit soterrat d'aigües pluvials 
sota el camp de fútbol de l’Escola Industrial. La seva gran mida ve donada per les necessitats estimades 
pel simulador informàtic dels serveis de clavegueram de la ciutat.  

Hi ha cinc refugis antiaeris de la Guerra Civil, dels quals se’n desconeix la morfologia ja que no consten 
en l’Arxiu Administratiu de la Ciutat on hi tenen la major part dels dibuixos. Dos d’ells estaven a l’estació 
de metro d’Entença de la Línia de Metro Transversal, ara anomenada Línia 5. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: Sanejament, abastament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i la línia 5 del metro. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,9 m, i màxima de 2 m. Abastament d’aigua: ocupació 
mínima en planta de 0,08 m corresponent a les perimetrals, i màxima de 0,4 m corresponent a les 
troncals. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió entre 0,05 i 0,63 m. Gas: 
secció 0,1 i 0,2 m. Metro: ocupació en planta de 15 m en la zona de l’estació i de 10 m en la resta.  

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1 m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1 m. 
Gas: entre 0,6  i 1 m. Metro: 14 m aproximadament.  

Traçat general i dibuix resultant: Destaca com, tot i que amb les unitats s’intueix la trama de Cerdà, són 
les xarxes les que la reprodueixen amb fidelitat, xamfrà a xamfrà. 
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Àmbit 3: Poble Sec 

 

 

  

Fig. 171: Planta sobre rasant àmbit 3: Poble Sec. Escala original 1/2.000. 

Fig. 172: Planta sota rasant àmbit 3: Poble Sec. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta rasant és de 2.654 m2 que representa un 13 % de l’àmbit. En 
aquestes dades està sumada la superfície del funicular. En el cas que no s’hi sumi, el sòl ocupat seria de 
2.391 m2 que representaria un 12 %  de l’àmbit. 

Profunditat: El 66 % de les unitats tan sols tenen una planta soterrani, un 28 % en tenen dues, i la resta 
en tenen tres. Per tant, la majoria de les unitats tenen una profunditat d’una planta.  

Mida: Oscil·len entre  68 i 410 m2. 

Quantitat: 95 unitats. 

Diversitat morfològica: La diversitat d’aquest àmbit no és gaire alta ja que les diferents unitats acostumen 
a colmatar la totalitat de les parcel·les, que són majoritàriament homogènies. Hi ha peces de mida més 
gran en el àmbit corresponent al què s’anomena l’Eixample de Sant Francesc del Poble Sec. Sota la 
muntanya de Montjuc s’hi amaga una peça de dimensió considerable i molt diferent a la resta, es tracta 
d’un parc de neteja situat sota el parc de la Primavera.  

Usos: La majoria són aparcament.  

Hi ha onze refugis antiaeris de la Guerra Civil, dels quals sis se n’ha trobat els dibuixos i cinc se’n 
desconeix la morfologia ja que no consten en l’Arxiu Administratiu de la Ciutat on ¨hi ha la major part dels 
dibuixos. El de nou de la Rambla, anomenat refugi 307, és visitable. Dos d’ells estaven en el pas del 
funicular, per tant probablement ja no en quedin restes. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: sanejament, abastament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i la línia del funicular de 
Montjuïc. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,9 m, i màxima de 2,5 m. Abastament d’aigua: 
ocupació mínima en planta de 0,08 m corresponent a les perimetrals, i màxima de 0,8m corresponent a 
les troncals. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió entre 0,05 i 0,63 m. 
Gas: secció 0,1m i 0,2 m. Funicular: ocupació en planta de 4,5 a 6,5 m.  

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1 m.  
Gas: entre 0,6 i 1 m. Funicular: de 6 a 10 m aproximadament.  

Traçat general i dibuix resultant: La baixa ocupació sota rasant fa que l’únic que defineixi la trama siguin 
les xarxes. Aquestes ocupen pràcticament la totalitat del vial, fet que fa encara més present la trama. 
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Àmbit 4: Plaça Catalunya 

 

Fig. 173: Planta sobre rasant àmbit 4: Plaça Catalunya. Escala original 1/2.000. 

Fig. 174: Planta sota rasant àmbit 4: Plaça Catalunya. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta rasant és de 9.222 m2 que representa un 46 % de l’àmbit. En 
aquestes dades està sumada la superfície de les xarxes de transports (metro i ferrocarrils). En cas 
contrari, el sòl ocupat seria de 6.112 m2, que representaria un 31 % de l’àmbit. 

Profunditat: El 66 % de les unitats tan sols tenen una planta soterrani, un 29 % en tenen dues i la resta en 
tenen tres. Es tracta doncs d’un àmbit on el 95% de les unitats que ocupen el subsòl tenen una 
profunditat d’entre una i dues plantes.  

Mida: Oscil·len entre 150 m2 i 6.900 m2. 

Quantitat: 155 unitats. 

Diversitat morfològica: La diversitat d’aquest àmbit és força elevada. Es podria dir que hi ha tres tipologies 
morfològiques: aquelles que ocupen el sòl privat, de mida i forma més aviat regular que colmaten la 
totalitat de la parcel·la, aquelles que ocupen el sòl públic de mida superior i formes menys lligades a un 
límit, i finalment el que serien les xarxes de metro i ferrocarrils.  

Usos: Els usos són força variats però principalment hi ha aparcaments públics i privats, comerços, 
magatzems circulació de xarxes de metro i ferrocarril. 

Hi ha nou refugis antiaeris de la Guerra Civil dels quals se’n desconeix la morfologia ja que no consten en 
l’Arxiu Administratiu de la Ciutat, on en tenen la major part dels dibuixos. Tres d’ells estaven en el pas del 
metro/ferrocarrils. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: Els usos de les xarxes en aquest àmbit són el sanejament, l’abastament d’aigua, l’electricitat, el 
gas, les telecomunicacions, les línies 1 i 3 del metro, les línies 6 i 7 dels ferrocarrils de la Generalitat, i la 
línia de tren de Renfe. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,6 m, i màxima de 4 m. Abastament d’aigua: ocupació 
mínima en planta de 0,1 a 0,2 m corresponent a les perimetrals, i màxima de 0,15 a 0,3 m corresponent a 
les unions entre perimetrals. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4m i secció mitja tensió entre 
0,05 i 0,63m. Gas: secció 0,1 m i 0,2 m. Metro, Ferrocarrils i Renfe: ocupació en planta de 10 quan hi ha 
via simple a 38 m quan hi ha estació + comercial (Avinguda de la Llum).  

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1 m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1 m. 
Gas: entre 0,6 i 1 m. Normalment menys d’1 m. Metro i tren: de 9 a 12 m aproximadament.  

Traçat general i dibuix resultant: El traçat de les diferents xarxes desdibuixa completament la trama 
urbana. Tant les xarxes d’energia com de transport no segueixen estrictament el viari, donat el gran buit 
que representa la Plaça Catalunya i en conseqüència el pas que permet a totes les xarxes. El dibuix 
resultant mostra la complexitat de l’àmbit pel que fa al sistema de xarxes que el travessen. 
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Àmbit 5: Gràcia 

 

Fig. 175: Planta sobre rasant àmbit 5: Gràcia. Escala original 1/2.000. 

Fig. 176: Planta sota rasant àmbit 5: Gràcia. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta sota rasant és de 1.298 m2 que representa un 6,5% de 
l’àmbit. 

Profunditat: El 86 % de les unitats tan sols tenen una planta soterrani, la resta, una minoria, tenen entre 
dues  i quatre plantes. Es tracta d’un àmbit amb peces de poca profunditat.  

Mida: Oscil·len entre 25 i 1.936 m2. 

Quantitat: 86 unitats. 

Diversitat morfològica: És poc acusada. Hi ha principalment dos tipologies morfològiques: aquelles que 
ocupen el sòl privat, de mida i forma més aviat regular que colmaten la totalitat de la parcel·la, aquelles 
que ocupen el sòl públic, sota les places, de mida superior ja que solen ocupar gairebé la totalitat 
d’aquestes.  

Usos: Els usos són principalment aparcament. 

Hi ha nou refugis antiaeris de la Guerra Civil, sis dels quals se’n desconeix la morfologia ja que no 
consten en l’Arxiu Administratiu de la Ciutat, on en tenen la major part dels dibuixos. Es coneix la 
morfologia del de la Plaça de la Revolució gràcies al dibuix que guarden a l’arxiu Josep Maria Contel i el 
de la Plaça del Raspall, gràcies a un aixecament fet pels Serveis Tècnics del Districte. D’alta banda el de 
la plaça del Sol, tot i que va ser destruït per la construcció de l’aparcament soterrat a la Pça del Sol, se’n 
guarda el projecte i la seva proposta de reutilització per a banys públics. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: Els usos de les xarxes en aquest àmbit són el sanejament, l’abastament d’aigua, l’electricitat, el gas 
i les telecomunicacions. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,8 m, i màxima de 1,2 m. Abastament d’aigua: 
ocupació en planta de 0,1 m corresponent tant als perimetrals com als d’unió entre perimetrals. 
Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió entre 0,05 i 0,63 m. Gas: secció 0,1  
i 0,2 m.  

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1 m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1 m. 
Gas: entre 0,6 i 1 m. Normalment menys d’1 m. 

Traçat general i dibuix resultant: Donada la poca ocupació de les unitats, és el traçat de les xarxes de 
servei que dibuixen amb determinació i força la trama urbana tan característica d’aquest teixit, ocupant 
pràcticament la totalitat del sota carrer.  
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Àmbit 6: Poblenou 

 

Fig. 177: Planta sobre rasant àmbit 6: Poblenou. Escala original 1/2.000. 

Fig. 178: Planta sota rasant àmbit 6: Poblenou. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta sota rasant és de 8.236 m2 que representa un 41 % de 
l’àmbit. 

Profunditat: El 92 % de les unitats tenen entre una i dues plantes soterrani.  

Mida: Oscil·len entre els 115 i els 11.224 m2. 

Quantitat: 69 unitats. 

Diversitat morfològica: És força acusada; no obstant, com el grau d’ocupació és molt alt i les diferents 
unitats no es distingeixen una de les altres ja que colinden, aquesta diversitat no és tan evident com en 
d’altres àmbits.  

Usos: Els usos són molt variats. L’ús d’aparcament és el més comú però n’hi ha d’altres menys comuns a 
la resta de la ciutat com ara platós audiovisuals, sales d’actes, aulari, pas soterrani entre dos edificis 
travessant el vial, dipòsit de gel per a la climatització… 

Hi ha sis refugis antiaeris de la Guerra Civil, dels quals se’n desconeix la morfologia ja que no consten en 
l’Arxiu Administratiu de la Ciutat on en tenen la major part dels dibuixos.  

b) Xarxes de Serveis 

Usos: sanejament, abastament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, climatització centralitzada, 
recollida pneumàtica, i galeries de servei-connexió per les quals hi passen els serveis  de climatització, 
recollida pneumàtica, telecomunicacions i electricitat. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 0,7 m, i màxima de 1,7 m . Abastament d’aigua: 
ocupació en planta de 0,1  a 0,2 m. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió 
entre 0,05 i 0,63 m.  Gas: secció entre 0,1 i 0,2 m. Climatització centralitzada: 2 tubs de 0,6 i 2 tubs de 
0,9 m posats en paral·lel. Recollida pneumàtica: tubular de 0,5 m de diàmetre. Galeries de connexió: 
Prismes de 2 x 2 m que connecten les diferents illes.  

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m. Abastament d’aigua: menys d’1m. Electricitat: entre 0,9 i 1,1m. 
Gas: entre 0,6 m i 1 m. Normalment menys d’1 m. Climatització centralitzada: d’1,5 a 3m. Recollida 
pneumàtica: entre 3 i 3,5 m. Galeries de connexió: entre 3 i 7m, segons el cas i les preexistències. 

Traçat general i dibuix resultant: En aquest àmbit la presència de les xarxes és força important degut als 
nous serveis de climatització i recollida pneumàtica, que ocupen una part important del sota rasant del 
carrer.  

El fet que aquesta part del Poblenou estigui dins de l’àmbit del 22@ fa que sigui d’aplicació el Pla 
Especial d’Infraestructures del Poblenou-22@. En aquest Pla es determina una nova distribució dels 
serveis per millorar l’eficiència i racionalitzar el sota carrer. Els serveis entren a les illes, al subsòl privat, 
mitjançant tan sols dues escomeses per illa, i la distribució es fa per una anella interior registrable que 
discorre pel primer soterrani del subsòl privat, disminuint així la saturació del carrer. I ja per últim, també hi 
ha un element que és característic d’aquesta zona, es tracta de les galeries que connecten les anelles 
interiors d’una illa amb una altra per dos punts per tal de garantir sempre el subministrament. 
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Àmbit 7: Vall d’Hebron 

Fig. 179: Planta sobre rasant àmbit 7: Vall d’Hebron. Escala original 1/2.000. 

Fig. 180: Planta sota rasant àmbit 7: Vall d’Hebron. Escala original 1/2.000. 
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a) Unitats 

Ocupació-intensitat: El sòl ocupat en planta rasant és de 4.396 m2 que representa un 22 % de l’àmbit. 
Sense les xarxes serien 2.417 m2 que representaria un 12,1 %. 

Profunditat: El 80 % de les unitats tenen entre una i dues plantes soterrani, i el 20 % restant en té tres.  

Mida: Són majoritàriament de gran mida, la més gran és de 19.654 m2. 

Quantitat: 4 unitats. 

Diversitat morfològica: La diversitat no és massa alta, existeixen grans peces d’aparcament (una 
d’autobusos de tota la ciutat i l’altra del tanatori) i la xarxa viària de les rondes que se soterra en aquest 
punt.  

Usos: Els usos són poc variats: aparcament i circulació. No hi ha refugis antiaeris de la Guerra Civil. 

b) Xarxes de Serveis 

Usos: sanejament, abastament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i les  galeries de servei, 
paral·leles a les rondes i construïdes durant els Jocs Olímpics. 

Mida: Sanejament: ocupació mínima en planta de 1,6 m, i màxima de 3 m. Abastament d’aigua: ocupació 
en planta entre 0,1 i 0,3 m. Electricitat: secció baixa tensió entre 0,01 i 0,4 m i secció mitja tensió entre 
0,05 i 0,63 m. Alta tensió, si n’hi ha, passa per dins la galeria. Gas: secció enre 0,1 i 0,2 m, passaria per 
dins la galeria. Galeria: 2, 5 m d’ocupació en planta i 2 m d’alçada. 

Profunditat: Sanejament: d’1 a 1,25 m les que no van sota la Ronda i 12 m les que van sota la Ronda. 
Abastament d’aigua: menys d’1 m. Electricitat: menys d’1 m. Alta tensió per la galeria. Gas: entre 0,6 m i 1 
m. Galeries: al voltant de 12 m de profunditat. 

Traçat general i dibuix resultant: Hi ha una jerarquia molt clara de xarxes, aquelles d’àmbit de ciutat que 
tenen una dimensió considerable (les Rondes) i la resta, que no segueixen un traçat massa regular ni 
decidit. 

Familiaritats entre ells 

a) Unitats 

Ocupació-intensitat 

Es poden fer dos grups ben clars en els quals el percentatge d’ocupació és 
pràcticament el mateix, tot i tractar-se de creixements urbans molt diferents. 
El primer seria el corresponent a un ocupació entre el 41 i el 46 % i inclou 
l’àmbit 4 –Pça Catalunya- i l’àmbit 6 –Poblenou-. El segon grup inclouria 
dos àmbits que tenen pràcticament la mateixa ocupació, un 32 i un 33%, i 
correspondrien a l’àmbit 1 –Bonanova- i l’àmbit 2 –Eixample.  

La resta d’àmbits no tenen una ocupació semblant entre ells, per tant no es 
podrien incloure en cap grup. Per ordre decreixent el primer seria l’àmbit 7 
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Fig. 181: Els set àmbits, ordenats de 
l'ú al set. 

amb una ocupació d’un 22% -Vall d’Hebron-, el segon l’àmbit 3 amb un 
13%-Poblesec- i finalment l’àmbit 5 amb un 6% -Gràcia-. 

Mida 

Hi ha un àmbit que destaca entre la resta, l’àmbit 7 –Vall d’Hebron-, on les 
unitats són de gran mida, la més gran és de quasi 20.000m2. En aquest 
sentit no hi ha cap altre àmbit que pugui agrupar-se amb aquest. 

En el següent grup s’hi podria afegir també l’àmbit 6 –Poblenou- on tot i ser 
unitats de mida més reduïda, en ser un àmbit que en gran part s’han 
construït illes senceres al mateix moment s’han fet plantes sota rasant 
comunes, cosa que fa que la mida de les unitats sigui considerable. Així 
mateix, l’àmbit 4 –Plaça Catalunya-, degut a la gran quantitat de xarxes i als 
aparcaments públics hi ha també peces de gran mida, comparables a 
l’àmbit 6. 

D’altra banda tindríem un grup d’unitats de mida mitjana mitjanes on es 
podrien agrupar l’àmbit 1 –Bonanova- i el 2 –Eixample-. 

Finalment un grup amb unitats petites que es correspondrien amb l’àmbit 3 
–Poblesec- i el 5  -Gràcia- on es combinen peces petites i certes peces 
grans, que ocupen espais lliures i necessitats sorgides a posteriori de la 
construcció del teixit.   

Quantitat 

En aquest paràmetre hi ha 3 grups ben clars. El primer d’ells tenen al 
voltant de 150 unitats i uneix els àmbits 1,2 i 4 –Bonanova, Eixample i Plaça 
Catalunya-. El següent grup tindria al voltant de 80 unitats i uneix els àmbits 
6,3 i 5 –Poblenou, Poblesec i Gràcia-. I finalment l’àmbit 7, que tan sols té 4 
unitats- Vall d’Hebron-. 

Diversitat morfològica 

Tot i no poder-se comparar numèricament, es podria arribar a fer un primer grup on es consideraria una 
alta diversitat en la qual cap de les unitats són iguals ni de forma ni de mida. 

El següent grup es podria considerar d’una diversitat menys acusada, en l’espai tot i així la forta presència 
de xarxes de transport i aparcament soterrat que no segueixen la trama definida per l’edificació. I, 
finalment, el tercer grup seria on la diversitat morfològica no és massa acusada degut en un cas a la 
màxima ocupació de l’illa, i l’altre cas de la parcel·la. 

Usos 

Pel que fa als usos dels 7 àmbits es poden fer dos grups. Primerament els teixits eminentment 
residencials com els de l’àmbit 1, 3 i 5 –Bonanova, Poblesec i Gràcia- on el usos que ocupen el subsòl 
són en un percentatge molt elevat aparcaments i l’àmbit 7-Vall d’Hebron- on l’ús principal també és 
d’aparcament (de vehicles i d’autobusos) a més a més del transport de vehicles (Ronda de Dalt). El segon 
grup el forma l’àmbit 2, que combina usos d’aparcaments, amb industrial, amb comercial i magatzem 
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(inclús d’aigua amb el dipòsit). El tercer grup seria el de Plaça Catalunya on, a més a més dels usos 
descrits en el segon grup, s’hi afegeix una forta presència de xarxes de transport. Finalment, l’àmbit més 
divers i complex en aquest tema és el del Poblenou on a més a més dels aparcaments comuns a tots els 
àmbits hi ha un auditori, aulari, les galeries de connexió de serveis entre illes, així com les anelles interiors 
d’illa per a la distribució d’aquest, magatzems de les oficines, i també un dipòsit de gel que actua com a 
central de recolzament per a la climatització centralitzada. 

b) Xarxes 

Pel que fa a les xarxes de transport l’ocupació màxima és a l’àmbit 4 -Plaça Catalunya- com a 
conseqüencia de la seva situació central en vers la ciutat, i pel fet de ser una plaça i per tant tenir 
disponibilitat d’espai sota rasant, lliure d’edificació en superfície. De fet representen el 35% de l’espai 
ocupat en el subsòl. La resta d’àmbits que tenen xarxes de transport soterrades ocupen el subsòl de la 
calçada del carrer per al qual transcorren, i el gruix de la galeria és molt inferior en el cas del funicular que 
en el del metro. 

En relació a les xarxes d’energia destaca per densitat l’àmbit 6 –Poblenou-, ja que a conseqüència de la 
transformació urbana del 22@ els serveis dels quals es disposa són més en quantitat (s’hi afegeix la 
recollida pneumàtica per un tub de 0,5 m de diàmetre i la climatització centralitzada que està formada per 
4 tubs en paral·lel que ocupen en total 3,5 m, a més a més de les galeries de serveis) i ocupen el subsòl 
del carrer considerablement. 

D’altra banda cal també destacar en relació a les xarxes d’energia el cas de l’àmbit 7 –Vall d’Hebron- on 
gràcies als Jocs Olímpics es va construir una galeria que junt amb l’obra de la xarxa viària de les Rondes, 
circumdava la ciutat i li donava un millor servei. Aquestes es van construir amb mòduls prefabricats de 
formigó de 2 m d’amplada x 2,5 m d’altura x 5 m de longitud i el contingut són cables elèctrics de mitja i 
alta tensió i serveis de comunicacions. Aquestes dimensions permeten que el personal acreditat hi pugui 
accedir, per tant són transitables per a la instal·lació, manteniment i reparació dels serveis instal·lats.  

Finalment, tant en l’àmbit 3 –Poblesec- com en l’àmbit 5 –Gràcia- la secció estreta dels carrers fa que les 
xarxes de serveis se situin molt properes entre elles i com a conseqüència en subsòl són les xarxes les 
que defineixen amb claredat la xarxa viària fet que no fan en absolut les unitat soterrades degut al seu 
escàs nombre. 

Consideracions 

L’estudi i comparació dels set àmbits permet fer consideracions urbanístiques particulars.   

L’ocupació-intensitat del subsòl és un dels aspectes on s’han establert relacions més inesperades entre 
els àmbits. Teixits urbans ben diferents en superfície, tenen aquest aspecte en comú sota rasant. Aquest 
fet fa sospitar que si s’hagués de regular normativament el subsòl probablement haurien de compartir 
aspectes comuns. 

La quantitat d’unitats de cada àmbit també uneix casos molt diferents en d’altres aspectes, es tracta d’un 
paràmetre que permet donar una idea del gra del subsòl, i dóna també una idea de la diversitat d’usos 
que s’hi poden produir. 

La profunditat general dels àmbits estudiats no sol sobrepassar les dues plantes. En els teixits més 
consolidats i amb poca celeritat en la substitució d’edificis, la profunditat general acostuma a ser tan sols 
d’una planta, i en canvi en els que han tingut més renovació solen tenir-ne dues.  
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La morfologia és diferent en cada un dels 7 àmbits, naturalment, però hi ha trets en comú entre ells. Per 
exemple el fet de compartir o no mur de contenció amb la parcel·la confrontant, el fet de limitar amb el 
carrer, el percentatge d’ocupació respecte la parcel·la... Aquests trets poden permetre reflexionar sobre 
les especificitats de cada teixit. 

Les mides de les diferents unitats relacionen la majoria de teixits entre ells ja que les necessitats 
programàtiques dels usos que se situen en el subsòl no varien massa segons el teixit. No obstant es fa 
palès que les unitats dels teixits de construcció més contemporània són d’una mida molt superior i aquest 
fet és degut a l’augment de la necessitat de soterrar nous usos o soterrar massivament per temes 
econòmics i pragmàtics. Endegar quines podrien ser les mides òptimes i necessaries per aquests nous 
usos i la seva situació idònia seria interessant de cara a dirigir el futur de la ciutat.  

Els usos que ocupen el subsòl en aquests set àmbits són variats, però n’hi ha un que és present en tots 
els àmbits, i se’l podria considerar un dels protagonistes en l’ocupació del subsòl, l’aparcament. Tots ells, 
obligats pel Pla General Metropolità des del 1976, en tenen per acomplir les necessitats d’espai per a 
vehicles i alliberar el carrer de la utilització principalment privada que significa l’aparcament. Aquest ús és 
el més conegut i regulat en subsòl fruit de la forta demanda que va patir Barcelona a partir dels anys 
setanta. Actualment, donat l’elevat preu del sòl, el fet que el sostre sota rasant no computi com a 
edificabilitat i la demanda de nous usos de mida superior i imatge no desitjable en cotes superiors, entre 
d’altres motius, fa que al subsòl estigui albergant nous usos que necessiten una atenció especial tan 
normativa com projectual per garantir la qualitat espaial.  

En relació als refugis antiaeris, destaca la gran quantitat que hi ha i la qualitat espaial dels dos que a data 
d’avui són visitables (Plaça del Diamant i Poble Sec). Tot i així, no hi ha indicis de reciclatge  d’aquests 
espais, malgrat el ventall de possibles usos que s’hi podrien ubicar. La reutilització dels refugis permetria 
aprofitar una infrastructura ja construïda i al mateix temps rememorar un període curt i intens de la història 
de la ciutat de Barcelona en la qual arran dels bombardejos els veïns van deixar un llegat construït 
valuós. 

Les xarxes de transport són morfològicament iguals en qualsevol àmbit, és a dir no varien la seva 
dimensió segons on són, sinó que el que varien és la seva quantitat i aquest fet ve determinat per la 
situació urbana del teixit. En conseqüencia, la densitat de les xarxes de transport públic al centre és molt 
superior a la resta; i en canvi a la Vall d’Hebron hi destaca la xarxa de transport privat soterrada. Aquest 
fet es podria ja preveure sense haver fet l’estudi gràfic, no obstant la morfologia d’aquestes xarxes no, i la 
manera com es distribueix entre l’espai lliure d’edificació és particular així com la relació entre aquestes 
l’espai públic i les peces soterrades privades.  

Pel que fa a la resta de xarxes, tot i que tota la ciutat requereix d’uns serveis semblants, els teixits en 
transformació gaudeixen de més serveis infrastructurals. L’evolució i transformació de la ciutat 
contemporània també provoca un augment significatiu de la saturació del subsòl. Tot i així, en la majoria 
dels casos aquestes infrastructures passen a una profunditat inferior a 1,5m, per tant força superficial, 
cosa que les distingeix i separa de la resta de xarxes.  
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3.2.3. Quatre àmbits heterogenis de cent vint-i-cinc hectàrees  

La intenció d’aquesta part de la investigació és explicar el conflicte que existeix en el subsòl a escala 
d’estructura urbana dibuixant el sotarrasant de 4 àmbits representatius de Barcelona de 125 hectàrees a 
1/5.000. Els quatre àmbits d’estudi han estat escollits segons dos criteris principals: 

- Ser considerablement diferents en sobre rasant de manera que cada un d’ells formi part d’una estructura 
de ciutat diferenciada. 

- Que cada un d’ells exemplifiqui temes diferents de la problemàtica del subsòl i, per tant, aporti reflexions 
de diferent índole. 

Són els següents: Àmbit 1: Estació de Sants – Carrer Tarragona – Plaça d’Espanya, Àmbit 2: Meridiana – 
Plaça de les Glòries, Àmbit 3: Hospital de Sant Pau – Túnel de la Rovira, Àmbit 4: Fòrum – Rambla Prim - 
Ronda Litoral. 

 Fig. 182: La localització dels quatre àmbits a la ciutat. 

 

La descripció gràfica en aquesta escala s’ha fet a partir de les fonts documentals ja 
explicades i elaborant per cada un dels àmbits dos documents gràfics, un que interpreta 
la forma urbana i la profunditat de cada peça, i l’altre que explica les diferents 
motivacions per les quals s’ha optat al soterrament.  

Per detectar en el subsòl quines de les parcel·les estan ocupades, s’han utilitzat les 
fonts cadastrals i, per tant, en la majoria dels casos s’ha grafiat com si tota la parcel·la 
estigués ocupada tot i que no s’ha pogut comprovar, ja que això comportaria la consulta 
massiva de les llicències d’edificació de cada un dels edificis. Els espais construïts es 
grafien en colors càlids, les xarxes en blanc i diferents valors de línia segons el servei, 
mentre que el negre representa els espais no construïts.  
  

ÀMBIT 1

ÀMBIT 3

ÀMBIT 2

ÀMBIT 4 
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Àmbit 1: Estació de Sants – carrer Tarragona – Plaça d’Espanya 
   

Fig.183: Planta sobre rasant àmbit 1. Escala original 1/5.000. 

Fig. 184: Planta sota rasant àmbit 1. Escala original 1/5.000. 
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La Plaça Espanya queda assenyalada pel creuament soterrani d’eixos infrastructurals i viaris. En 
superfície es creuen els tres eixos viaris de carretera de Sants – Av. Paral·lel, Gran Via i carrer 
Tarragona- Av. Reina Maria Cristina, mentre que en subsòl es troben la línia 3 de metro, la línia 5, i la línia 
de Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans i la Gran Via soterrada. Es tracta d’un punt altament ocupat 
en el subsòl i molt dinàmic, en el qual per agilitzar el moviment de les persones entre les diferents línies hi 
ha un intercanviador de gran mida que ocupa gran part de la plaça a nivell soterrat. A més a més, aquest 
intercanviador està connectat amb les plantes soterrades de l’edifici comercial de l’edifici històric de “Las 
Arenas” reconvertit en centre comercial, que té 5 plantes soterrades, i és el més profund de l’àmbit. 

Pel què fa a la gènesi d’aquesta ocupació del subsòl, la plaça va ser urbanitzada com la coneixem 
actualment per l’exposició del 1929, en el lloc on hi havia antigament la creu coberta que marcava l’inici 
del terme de Barcelona. Mentre que la línia 1 de metro i l’estació de FGC es van inaugurar el 1926, la línia 
3 fins a l’any 1976 no va arribar a la plaça Espanya. Per tant, ha estat una ocupació, sense tenir un 
disseny pensat en el conjunt sinó que les circumstàncies i necessitats de la ciutat en cada moment han fet 
del subsòl de la Plaça Espanya el què és avui dia. 

Aquests fets, junt amb la manca d’una preocupació urbanística per coordinar els diferents moments 
d’ocupació i assegurar que la confluència sigui una oportunitat per millorar aquests espais provoca, com 
en la majoria creuaments d’infrastructures subterrànies de transport de passatgers en la ciutat de 
Barcelona, que els espais resultants i els recorreguts tinguin una carència important de qualitat de l’espai i 
aprofitament òptim per a d’altres usos, a diferència del què passa a d’altres ciutats.  

L’Estació de Sants és un altre dels elements a destacar d’aquest àmbit donat que actualment és l’estació 
amb més moviment de la ciutat de Barcelona, en ella hi conflueixen tots els trens que hi tenen destinació 
o origen a la ciutat comtal siguin rodalies, regionals, llarg recorregut, o alta velocitat. Consta de 14 vies 
soterrades (6 per l’Ave i 8 per Renfe)  i de connexió soterrada amb les línies 3 i 5 del metro. Tot plegat 
com a resultat dóna una ocupació considerable del subsòl que concretament ha estat augmentada fa dos 
anys amb dos vies més per l’alta velocitat. 

La història d’aquesta estació comença a mitjans del segle passat. Al 1854 les obres de la línia Barcelona-
Molins-Martorell van començar seguint el que era el camí més fàcil geogràficament parlant per connectar 
els diferents municipis - antic camí ral- i l’any següent al 1855 ja es va inaugurar la primera estació de 
Sants. La línia va anar creixent provocant nombrosos problemes als veïns ja que tallava les connexions 
que existien dins del barri i amb Les Corts així com també provocava accidents i creava llocs inhòspits de 
poca seguretat. Per aquests motius, després de nombroses queixes i anys de lluites, i després d’haver 
construït ponts de connexió, finalment a l’any 1905 es va acceptar el projecte de soterrament de les vies. 
Tot i això fins a l’any 1923 no es van iniciar les obres, que s’allargaren fins el 1936 i la inauguració de 
l’estació fins al 1944. A partir d’aquest moment s’han anat succeïnt diferents ampliacions. 

Actualment, més enllà de l’àmbit d’estudi, des de la plaça de Sants fins al límit del terme municipal de 
Barcelona, s’està duent a terme el projecte de cobriment i urbanització del corredor ferroviari de Sants. 
Aquest projecte no aposta pel soterrament total d’aquestes degut a l’elevat cost. L’estratègia utilitzada és 
la de cobriment amb una estructura prou potent com per suportar en la part superior un passeig verd que 
baixa fins a la cota carrer en el punt d’inici a la Plaça de Sants, i en el qual diversos talussos fan de 
connexió entre les diferents cotes dels dos barris que fins ara han estat segregats per les infrastructures 
malgrat la seva proximitat. Sota d’aquests talussos hi ha previst col·locar-hi diferents peces que alberguen 
magatzems de gran mida per a la ciutat. 
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El dipòsit de retenció d’aigües pluvials situat sota part del Parc Joan Miró, és un dels dipòsits soterrats 
construïts a Barcelona per tal de regular les avingudes d’aigües procedents de les pluges torrencials 
característiques del règim mediterrani. D’aquesta manera també s’aconsegueix evitar el desbordament 
del clavegueram i la consegüent arribada d’aigua no tractada al mar, i es contribueix a la millora de la 
qualitat de les platges de la ciutat. Va ser construït a l’any 2003, té una capacitat de 70.000 m2 i una 
profunditat de 17 m i la funció principal és la de regular els cabals dels col·lectors del carrer Tarragona per 
reduir la càrrega de la zona de la Gran Via- Passeig de la Zona Franca el carrer Diputació i Ciutat Vella. 

Donades les dimensions d’aquests dipòsits i la densitat urbana de la ciutat de Barcelona, en aquesta 
tipologia funcional el subsòl hi juga un paper molt important, ja que fa possible la conciliació de les 
necessitats infrastructurals inherents al clima mediterrani amb la voluntat i necessitat de tenir espais 
lliures i equipar la ciutat. Per aquest motiu en molts d’ells en superfície hi ha parcs, avingudes, pistes 
esportives, etc. En particular, sobre el dipòsit de l’àmbit d’estudi hi ha un dipòsit de vehicles, també 
soterrat, i a sobre una zona enjardinada. En canvi, en l’àmbit 2 de l’anterior apartat, hi ha un camp de 
futbol que permet esponjar i equipar un teixit dens com el de l’Eixample. 

D’altra banda, també cal destacar en aquest àmbit la gran peça d’aparcaments de l’illa compresa entre els 
carrers Tarragona, Llansa, València i Avinguda Roma, conseqüència d’un Pla d’illa aprovat l’any 1970 que 
preveia dues plantes d’aparcament en la totalitat de l’illa i un total de 318 i 372 places respectivament en 
planta soterrani 1 i 2.  Es tracta d’un projecte que cal llegir amb la perspectiva de l’època en el qual es va 
fer per a destacar que resulta precursor en treure el màxim aprofitament del subsòl, fent un aparcament 
que ocupa la totalitat de l’illa per a dotar als habitatges de places d’aparcomunitatri de l’illa.  Aquesta 
estratègia és pròpia en l’actualitat de peces d’aparcament que s’estan realitzant a altres zones de la ciutat 
en transformació, per obtenir un millor rendiment coordinar els diferents propietaris d’una illa per fer un 
aparcament conjunt.  

Un altre aspecte rellevant en el subsòl d’aquest àmbit és el tractament que va fer del subsòl el Pla 
Especial de Reforma Interior del Carrer Tarragona aprovat al 1987. El Pla, redactat pels arquitectes Jordi 
Garcés i Enric Soria, soterra els dos sentits de la Gran Via per sota la Plaça Espanya, i resol amb una 
secció asimètrica el carrer Tarragona tot ampliant la vorera  14 metres en un espai elevat que serveix, junt 
amb els 10 metres que estan a nivell, de carrer de passeig i saló de les noves edificacions i d’aparcament 
del conjunt en el subsòl. És innovador en aquest sentit i en el fet que es preveu tan sols una entrada i una 
sortida a l’aparcament soterrat per illa i aquesta es col·loca paral·lela a la calçada, ambdós fets amb la 
voluntat d’alliberar al màxim l’espai públic en superfície i fer-ne un màxim aprofitament en subsòl. Així 
doncs es tracta d’una proposta on es denota una certa preocupació en resoldre els conflictes del contacte 
entre el subsòl i la superfície, fet que ve motivat principalment per millorar l’espai públic, la superfície.  

És remarcable la gran quantitat de refugis registrats en el barri d’Hostafrancs, concretament 61 en l’àmbit 
en estudi, no obstant no hi ha l’oportunitat en la actualitat de visitar-ne cap i ni tan sols se’n té un 
coneixement exhaustiu pel què fa a la forma i profunditat, sinó que tan sols se’n sap la localització 
aproximada. 

La jerarquia viària també estructura la jerarquia de xarxes infrastructurals en tant en quant les vies de més 
importància reuneixen una major secció i, per tant, unes millors condicions per ubicar-hi les xarxes 
estructurants de major mida. És per això que tant el carrer Tarragona, com la Gran Via, com el carrer de 
Sants, tenen els col·lectors clavegueram de més secció de l’àmbit, i estructuren l’àmbit dibuixat. De fet el 
teixit urbà queda representat amb més claredat per les infraestructures que pels espais ocupats.  
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Fig. 187: Projecte de cobriment on es veuen alguns dels talussos que porten al passeig del cobriment, el pas soterrat sota les vies, i l’edifici 
patrimonial de TMB (1929) a mantenir i reconvertir en equipament pel barri. (Ajuntament de Barcelona – Barcelona Regional). 

   

  

Fig. 185: Imatge  
Urbanització de la 
Pça Espanya 1928. 
(Arxiu Lunwerg) Fig. 
49: Imatge Aèria Pça 
Espanya 2006. (Live 
Search Maps). 

Fig. 188: Dipòsit de 
l’escorxador en 
construcció 
(www.clabsa.es) 
Fig. 55: Vista interior 
del diposit sota la 
plaça Joan Miro.  
 

Fig. 189: Imatges del PERI del carrer Tarragona. (Document d’aprovació definitiva).

Fig. 186: Vistes de la 
construcció de l’Estació de 
Sants, novembre 1972. 
(GUARDIA; 2002, pp. 163). 
Fig. 51: Estació de Sants 
durant les obres d’ampliació 
per l’arribada de l’alta 
velocitat (Live Search 
Maps). 
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Àmbit 2: avinguda Meridiana – plaça de les Glòries 
 

 

  

Fig. 190: Planta sobre rasant àmbit 2. Escala original 1/5.000 

Fig. 191: Planta sota rasant àmbit 2. Escala original 1/5.000 
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És una àrea de gran centralitat on s’hi emplacen equipaments de ciutat com el del Teatre Nacional, 
l’Auditori, el Museu del Disseny i seus de grans empreses. En conseqüència s’hi emplacen també grans 
peces d’aparcaments que donen servei a aquests edificis i sovint la seva petjada sotarasant és molt 
superior a la sobrerasant oferint una morfologia en subsòl sensiblement diferenciada a la superfície. El 
cas més paradigmàtic és el del nou Museu del Disseny, en el que la seva petjada en subsòl és 5,5 
vegades superior a la petjada en sobrerasant. Aquest fet respon principalment al prestigi de l’absència 
urbana front al construït, que soterra el màxim d’usos possibles per alliberar la superfície. 

Un altre aspecte a destacar és l’encreuament de tres eixos viaris estructurants de la ciutat –Av. Meridiana, 
Av. Diagonal i Av. Gran Via-  en superfície, i el pas de dues línies de tren i una de metro en la Plaça de 
les Glòries Catalanes en subsòl. Concretament, actualment coexisteixen en el subsòl la línia 1 de Metro, 
la línia de Renfe Sants- Vic-Manresa, la línia estació de França - Girona o Mataró. En aquesta ubicació 
pren una important rellevància la utilització del subsòl per fer compatibles i àgils les diferents xarxes de 
transport. Actualment està construcció el nou túnel que soterrarà el trànsit de vehicles de la Gran Via per 
tal de dotar a la ciutat d’un parc de dimensions considerables.  

Aquest encreuament ha tingut tan diverses actuacions urbanístiques al llarg de la història per tal de 
resoldre els conflictes estructurals que encara avui dia es succeeixen, i destaca com cada una d’elles 
representa fidelment una manera de fer en cada moment. En el projecte en construcció en l’actualitat, el 
subsòl resol els conflictes estructurals d’un punt tan complex i aprofita al mateix temps l’actuació per 
alliberar el sobrerasant i dotar-lo d’equipaments i zones verdes, elements cohesionadors i necessaris per 
al desenvolupament de la ciutat. Un cop més, la utilització del subsòl pren un paper protagonista en les 
estratègies per resoldre els problemes de la ciutat contemporania. 

Malgrat no estigui estrictament a l’àmbit, val la pena esmentar el cas de l’Avinguda Gran Via, més enllà de 
la plaça de les Glòries, i la seva evolució històrica fins l’actualitat, on s’ha optat pel semicobrimenti. L’any 
1969 es decideix posar-la en un nivell inferior a la cota carrer per tal  solucionar els fums, els sorolls, la 
fractura de barris, els llargs recorreguts a peu per trobar un pont per creuar l’autopista urbana i reformar el 
col·lector en forma de sifó que obstaculitzava el pas normal de les aigües i provocava que el costat de la 
Nord de la Gran Via tingués el més alt nivell freàtic de Barcelona. Al 2005 aquesta part de l’avinguda se 
soterra parcialment i s’urbanitza amb unes barreres sonores per reduir la contaminació acústica. Aquest 
cas és significatiu pel que fa al procés de soterrament que ha anat tenint aquest eix de sortida de la ciutat 
des dels inicis fins ara, i permet fer paral·lelismes amb altres de la mateixa índole com el cobriment 
ferroviari de Sants, o la mateixa Gran Via a l’altre extrem de la ciutat. 

El rec comtal i la seva traça donen a aquest àmbit la traça de la memòria històrica d’un element de gran 
rellevància per la Ciutat de Barcelona i que actualment roman al subsòl en la major part del seu 
recorregut. Actualment tan sols en queden alguns vestigis, i en aquest àmbit de Glòries, segons els 
plànols documentals, se n’haurien de trobar restes. Recuperar-los permetria treure a la llum la memòria 
d’un element destancat i poc visible i reconegut al llarg del seu recorregut.  

En aquest cas les infraestructures tenen un paper que clarifica la lectura de la ciutat. Sota la Meridiana 
s’hi amaguen un gran feix de xarxes de transport i servei que separa dues àrees de constitucions molt 
diferents de l’Eixample. En subsòl les diferències entre aquestes àrees es veuen encara més clares que 
en superfície. A l’est de la Meridiana se situa l’Eixample del Poblenou, teixit industrial, que és 
completament diferent de la part de l’Eixample Fort Pienc. L’ocupació en subsòl del Poblenou, on hi ha 
hagut poca renovació, és molt poc considerable, i contrasta amb Fort Pienc, molt més ocupada. A més, 
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també són les xarxes secundàries les que expliquen la constitució de les illes en forma de xamfrà, en 
cada una de les cantonades, fet que els elements soterrats no fan i desdibuixen la trama de l’Eixample. 

   
Fig. 192: Estat de l’àmbit al 1927. Vicenç Martorell (AHCB); Fig. 193: Inauguració Pça de les Glories 1961 (AFB) Fig. 194: Fotoplà plaça de les 
Glories i entorns anys seixanta (AFB). 

   
Fig. 195, 196 i 197: Imatge aèria 2013 (ICC), Imatge aèria actual i maqueta de la proposta guanyadora de la Pça de Les Glòries 
(www.glories.bcn.cat)  

     

 

     

Fig. 198, 199 i 
200: Avinguda 
Gran via al 
1969; Obres 
2005; aèria 
actual. 
(MARIN, 2007:) 

Fig. 201 i 202: 
Plànol i detall 
del plànol a la 
plaça de les 
Glòries del Rec 
Comtal en tot el 
seu recorregut. 

Fig. 203: Imatges del Rec Comtal 
en el seu pas per Sant Andreu. 
(Catàleg de Patrimoni la Ciutat de 
Barcelona. Districte Sant 
Andreu). 
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Àmbit 3: hospital de Sant Pau – túnel de la Rovira 

 

  

Fig. 204: Planta sobre rasant àmbit 3. Escala original 1/5.000. 

Fig. 205: Planta sota rasant àmbit 3. Escala original 1/5.000. 
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El Pla Comarcal de l’any 1953 preveia connectar el barri del Carmel amb el Baix Guinardó i Gràcia, tot 
pensant en el futur de connectar els diferents cinturons de la ciutat. La continuació del túnel resultant 
hauria d’enllaçar amb el futur túnel d’Horta. L’any 1967 es comença a perforar el turó de la Rovira, però 
no va ser finalitzat fins l’any 1984. Aquest túnel junt amb el de Vallvidrera (inici 1961) obren el camí a la 
resta de túnels que connecten diferents punts de la ciutat, ja sigui per raons topogràfiques com per raons 
viàries.  

Les imatges mostren com en el projecte ja iniciat preveia tres boques per a tres túnels paral·lels dels 
quals el tercer havia de ser utilitzat o bé per al transport públic o bé per a utilitzar-lo de forma reversible 
per millorar el trànsit. Els veïns volien que fós utilitat per a aparcament públic de caràcter municipal. 
Finalment, es va construir tan sols la boca, per deixar-ho preparat per si en un futur se’n volia fer un tercer 
túnel. De fet, la seva futura realització és molt improbable, ja que la boca sud s'està simplificant, ja no 
connecta generosament amb l'Eixample, i la boca nord no es considera amb una solució d'alta capacitat 
fins l'hipotètic túnel d'Horta a Collserola. No obstant, és una oportunitat per a dotar-lo de sortides 
d’emergència, o per posar de manifest que el subsòl amaga espais oblidats que poden ser reciclats per a 
altres usos. 

L’Hospital de Sant Pau és un exemple paradigmàtic la utilització del subsòl per a l’activitat humana. 
Davant de la polèmica contínua entre els criteris a favor dels hospitals concentrats i els subdividits en 
pavellons, Domènech i Muntaner projecta l’hospital de Sant Pau, construït entre 1903 i 1920, que té els 
avantatges de les dues teories gràcies a la utilització del subsòl per connectar els diferents pavellons.  

Les mines de ferro, recurs natural de la muntanya amb probable origen medieval, perforen la muntanya 
del Carmel. La més coneguda, la de Can Xirot, es troba en un estat d’abandonament que minimitza el seu 
valor patrimonial i històric. De fet, la forta expansió minera que es produí a mitjan del segle XIX, no tan 
sols al Carmel sinó que a tots els turons de Barcelona, no va ser producte tan sols del procés 
d’industrialització sinó que la promulgació de la Llei de Mines de l’any 1859 va tenir-hi molta influència. En 
aquesta Llei es declarava que els propietaris de les extraccions eren els descobridors dels jaciments, per 
la qual cosa des del 1859 fins al 1903 en el terme d’Horta es van declarar 40 mines de diversos materials 
(coure, plom, ferro i fins i tot carbó i mercuri). Malauradament, la localització d’aquestes mines és difícil de 
saber degut a la curta vida d’alguna i a la descripció poc exacta per a tal de no compartir les troballes amb 
d’altres i evitar conflictes de propietat. Resten doncs com a espais oblidats sota la ciutat. Aquest tipus 
d’aprofitament del subsòl tan estès en els diferents turons de la ciutat, i també present en zones menys 
muntanyoses, constitueix una ocupació del subsòl molt singular d’una morfologia molt característica i que 
ofereix una oportunitat de repensar aquest tipus d’espais per donar a conèixer una part i un moment 
desconeguts per la majoria, alhora de permetre la pràctica d’espeleologia urbana. 

Les pedreres per a l’extracció d’àrids van ser el segon recurs natural per excel·lència d’aquesta zona 
muntanyosa de Barcelona. Principalment en van existir tres, la del Coll -a Vallcarca-, la de Can Baró i la 
Casa Velez -al peu del turó de la Rovira-. Existeixen també un seguit de pedreres de menor importància 
que han contribuït a configurar la imatge física del territori. Tant és així que molts dels carrers amb fortes 
pendents responen a aquest fet.  En l’àmbit d’estudi hi podem detectar, a la part superior, la pedrera de la 
Casa Vélez, en desús i que ha restat com un barranc darrera uns blocs d’habitatges al capdamunt del 
carrer Francesc Alegre i darrera de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat. Actualment s’utilitza com 
aparcament i com a viver i planter de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.  
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3.2.4 Singularitats en situacions concretes 

Punts d’interès: acumulació i diversitat d’activitats 

Si bé en els apartats anteriors s’han estudiat les característiques d’àmbits on s’agrupaven diferentment 
peces ocupades en subsòl, existeixen sota la ciutat nombrosos punts singulars que mereixen una 
especial atenció, ja que són críticament diferents de la resta. Al llarg d’aquest apartat s’estudien en detall 
quatre d’aquestes àrees específiques: una ubicació central, la plaça Catalunya i entorns; una posició 
d’interrelació entre barris, la plaça Lesseps; una cruïlla de comunicacions al peu de Collserola, Vall 
d’Hebron - Basses d’Horta; i una posició geogràfica assenyalada, el Fòrum.  

Les raons per haver triat aquests exemples són tres. Primerament, el fet que es tracta d’àmbits que estan 
en quatre posicions geogràfiques diferenciades: una, al front marítim, una altra, a les faldes de Collserola, 
i les altres dues, en punts intermedis entre aquests dos. En segon lloc, en totes elles hi ha una 
acumulació i diversitat d’activitat, entenent-los doncs com a punts d’interès en subsòl de la ciutat. 
Finalment, també tots tenen en comú que en sobre rasant hi ha diversitat de teixits urbans, i interseccions 
de conductes i elements de diferents tipus en subsòl. 

A diferència dels apartats anteriors, on les eines d’anàlisi gràfic han estat la planta i la secció, en aquest 
apartat s’ha treballat amb una representació tridimensional dels espais. Aquesta visió permet treure a la 
llum noves imatges del subsòl amb lectures on la volumetria i les diferents profunditats dels elements que 
composen els quatre emplaçaments estudiats són els protagonistes. 

 
 

  Fig. 222: La localització dels quatre àmbits estudiats. 

FORUM

PLAÇA LESSEPS

VALL D’HEBRON

PLAÇA.CATALUNYA
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a) Una ubicació central: la plaça Catalunya i entorns  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 222: Volumetria del subsòl de la plaça Catalunya des de l’aire, sense dibuixar el sobre rasant. El túnel situat al sud de la plaça és un projecte, 
mentre que la resta està construït en l’actualitat. 
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Fig. 223: Vista des del subsòl de la plaça Catalunya, des d’un hipotètic punt de vista soterrat, més profund que les edificacions existents. El túnel 
situat al sud de la plaça és un projecte, mentre que la resta està construït en l’actualitat. 
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Fig. 224: Volumetria del subsòl de la plaça Catalunya,  des d’un hipotètic punt de vista soterrat, situat aproximadament sota la plaça Universitat. 
El túnel situat al sud de la plaça és un projecte, mentre que la resta està construït en l’actualitat. 
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 La irregularitat en l’ocupació del subsòl és molt present en la 
ciutat contemporània, són molts els elements que s’hi soterren i 
els condicionants que els porten a tenir una o altra mida i 
forma. No obstant això, en certs llocs de la ciutat aquesta 
irregularitat es manifesta amb un conflicte notable, en el qual 
s’hi barregen volums de molt diferents característiques tant pel 
que fa a mida, forma i usos. 

Un cas expressiu on es dóna aquesta irregularitat amb gran 
proporció és el de Plaça Catalunya, tal i com mostren les 
volumetries dibuixades (fig. 222, 223 i 224). En superfície és un 
espai central de la ciutat, amb una gran afluència de gent i una 
intensa activitat comercial en les plantes baixes de les 
edificacions que envolten el buit de la pròpia plaça. Malgrat la 
important mida de la plaça, la urbanització d’aquesta fa que 
sigui més aviat un espai de pas que d’estar. Un gran nombre 
de ciutadans, a totes hores del dia, la creuen per endinsar-se 
cap a Ciutat Vella o pujar a l’Eixample. Les edificacions que la 
conformen s’alineen a vial, són d’alçades similars i han sofert 
poques modificacions en les últimes dècades. El protagonista 
és el buit i la gent, no els edificis. Es tracta d’un espai amb 
poca inèrcia de canvi en el paisatge. 

A primera vista, destaca que la imatge del subsòl és molt 
diferent de la de superfície. El que és buit i espai públic sobre 
rasant, sota rasant està ocupat amb intensitat, i el límit de la 
plaça, molt consolidat i determinat en superfície, es dilueix en 
el conflicte volumètric en el subsòl. Es tracta d’un espai que, 
malgrat ser un espai lliure d’edificació en superfície, té una 
intensitat d’ocupació molt alta en subsòl, comparable a 
l’ocupació que tenen altres espais privats del seu voltant. 

Els motius per soterrar elements en entorns urbans es poden resumir en quatre categories (cfr. 2.3.4). En 
el cas de Plaça Catalunya molts dels elements que se soterren responen, en gran mesura, a qüestions 
compositives o funcionals. Els arguments principals que ha provocat ocupar el subsòl han estat la 
necessitat de mantenir les condicions estètiques a les quals el ciutadà està habituat en un punt central de 
la ciutat, de referència urbana, i el manteniment també de la funcionalitat d’aquest, cabdal per la ciutat.  

De fet, si bé en el cas de La Vall d’Hebron, que s’explica més endavant, el punt de partida va ser el 
desnivell topogràfic, en aquest cas es podria dir que l’origen de l’ocupació del subsòl de Plaça Catalunya 
va ser el posar en valor la funcionalitat indispensable del lloc i la permanència del paisatge urbà per 
davant de la resta, soterrant doncs totes les necessitats que la ciutat anés tenint en aquest punt per tal de 
deixar el màxim inalterada possible una de les places més centrals de la ciutat. La intensitat en l’ocupació 
del subsòl d’espais públics centrals és un aspecte que comparteixen moltes ciutats occidentals europees, 
i l’argument per aquesta alta ocupació sol ser principalment la permanència del seu paisatge urbà. 

Malgrat que la intensitat d’ocupació pot ser comparable a la de l’entorn, la seva morfologia urbana no ho 
és en absolut. Sota la plaça Catalunya hi ha una diversitat morfològica excepcional, que fa que es 
converteixi en un espectacle únic de formes, promiscuïtat compositiva, desordre i sacrifici d’espais, 

Fig. 225 i 226: Plaça Catalunya: planta urbanització i 
planta baixa edificais que conformen la plaça; planta 
urbanització amb façanes que conformen la plaça 
(AZIMIAN, 2011). 
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subratllant aquest lloc enfront als del seu entorn. Els diferents elements que conviuen sota el mateix espai 
de la plaça donen fe d’aquesta condició irregular i conflictiva: paral·lelepípedes de gran mida i tres plantes 
soterrani units entre ells; tubs i paral·lelepípedes també de gran mida per al metro, els ferrocarrils i les 
estacions; formes complexes resultat de la macla de diferents estacions; passadissos de mida més 
reduïda que uneixen diferents volums; escales i rampes que connecten en diversos punts amb la plaça; 
volums d’una sola planta sota l’espai públic i de formes irregulars; volums de dues, tres o quatre plantes 
que ocupen la totalitat d’algunes parcel·les de l’entorn... Si bé alguns d’aquests elements tenen formes 
regulars, destaca que hi ha nombrosos volums, de mida petita, que han estat afegits a aquests, i que 
expliquen que el procés de formació del subsòl construït sota aquesta plaça ha estat fruit de la suma de 
pedaços per respondre a les necessitats que han anat sorgint. 

D’altra banda, la seva singularitat també ve donada per la diversitat d’usos que s’hi soterren. Sota la 
mateixa plaça hi trobem espais dedicats a la mobilitat -els tubs per a les dues línies de metro, i el tren de 
rodalies; les respectives estacions i l’estació de ferrocarrils-; espais d’aparcament privat -tant sota l’espai 
públic com a les parcel·les de l’entorn-; espais comercials; equipaments d’ús ciutadà... Aquesta diversitat 
posa de manifest fins a quin punt es tracta d’un espai central. 

La suma d’una diversitat funcional i morfològica, i d’una intensitat en l’ocupació en el subsòl, és sinònim 
de centralitat de la ciutat. Si bé durant la Revolució Industrial per saber quines eren les ciutats més riques 
n’hi havia prou amb olorar, i aquelles que feien més pudor eren les que tenien més riquesa; en l’actualitat, 
es podria dir que per saber on són les zones centrals i de referència urbana n’hi hauria prou amb dibuixar-
ne el subsòl, i les més crítiques serien aquelles on hi ha més conflictes formals i desordre en el subsòl, 
com en el cas de plaça Catalunya.   

La falta d’un projecte comú pel sota rasant d’aquesta plaça central és determinant pels seus milers 
d’usuaris quotidians. Així com en superfície hi ha una cura especial en la composició urbana, en subsòl el 
desordre no està a l’alçada de la seva rellevància, i passejar-s’hi, o millor dit, circular obligatòriament pels 
espais soterranis, és una amarga experiència per les disfuncions acumulades i la carència de confort dels 
seus espais descuidats. 

El dibuix volumètric permet apreciar les oportunitats que s’oculten al subsòl, amb importants opcions de 
millora. Les imatges evidencien, en primer lloc, la manca d’aprofitament dels avantatges de la proximitat, i 
fins i tot de contigüitat entre usos, per, al menys, superar les grans incomoditats que pateixen els 
ciutadans que discorren pel seu subsòl. I en segon lloc, l’existència d’espais expectants entre les 
construccions subterrànies, de titularitat pública, en un punt central, atractiu i cobejable, subratlla 
l’oportunitat d’utilitzar-lo per accentuar la seva centralitat amb nous usos, en subsòl, o amb usos que per 
ara es produeixen en superfície. És un espai amb una elevada sol·licitació per trobades amb freqüència, o 
amb ocupacions temporals per obtenir espais guarits de la intempèrie –per exemple, una gran construcció 
ocupa la plaça cada hivern-.   

La realitat i una mínima visió de futur evidencien que hi ha dues places superposades a plaça Catalunya. 
Una, la que rep el nom i la cura urbana, i l’altra, defectuosament resolta, en un nivell inferior, necessitada 
d’una adequada resolució per respondre a les necessitats acumulades que es manifesten amb 
freqüència, i la superfície resol actualment amb importants servituds per la funcionalitat i per la pròpia 
imatge de la plaça. Aquest exemple posa de manifest que el projecte urbà del subsòl està per néixer a la 
plaça Catalunya, com a d’altres indrets de la ciutat contemporània. 
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b) Una posició d’interrelació entre barris: la plaça Lesseps  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 227: Volumetria general del subsòl de la Lesseps des d’un hipotètic punt sota la plaça. 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 128: Detall de les interseccions entre les diferents xarxes. 
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La plaça de Lesseps se situa en un espai que té una 
força geogràfica destacada per diversos motius. 
Primerament, tal i com mostra la figura 229 és el buit 
que conforma el punt de trobada de quatre barris 
diferenciats i que la limiten (La Vila de Gràcia, La Salut, 
Vallcarca i El Putxet-Farró), i es tracta d’un espai de 
referència per aquests barris.  

En segon lloc, es tracta d’un punt on hi ha actualment 
una confluència de trànsit notable, més de 100.000 
vehicles hi passen cada dia. Aquesta confluència ja ve 
d’antuvi, per aquest punt discorria l’antic camí que unia 
Barcelona amb Sant Cugat, d’origen medieval. De fet, 
va ser l’església dels Josepets la primera edificació que 
es va col·locar en aquesta àrea, aprofitant el camí 
existent, que va ser l’origen d’aquesta plaça.  

A més a més, també topogràficament representa un 
punt d’inflexió. És a partir d’aquesta cota de la ciutat on 
hi ha un canvi de pendent. Per sobre de Lesseps els 
barris tenen una pendent més elevada que per sota. 
Finalment, al voltant de la plaça se situen diversos 
edificis d’ús col·lectiu (fig. 230), conferint-li també doncs, 
en certa manera, la condició de vestíbul urbà d’aquests 
equipaments (l’església, una Biblioteca, una escola...) 

No es tracta doncs d’un indret anònim en superfície, sinó que té moltes particularitats respecte d’altres 
buits de la seva mida. I, quan es dibuixa el subsòl, també hi apareixen força singularitats, però, de nou, de 
caràcter marcadament diferent a les del sobre rasant. De fet, el dibuix del subsòl fa irreconeixible la plaça 
en superfície. Els límits, que estan dibuixats amb claredat sobre rasant, es desdibuixen en sota rasant, i 
es produeixen buits de similar mida i forma a l’entorn, creant una certa confusió en relació a la ubicació de 
la plaça. En canvi, és gràcies al conjunt de tubs de diferent mida i forma que creuen aquest espai que es 
fa palesa la plaça en subsòl, i n’expliquen la seva condició d’espai de confluència, amb contundència. Es 
pot dir doncs, que en punts de la ciutat on hi ha una certa conflictivitat per la confluència de trànsits, el 
subsòl sol jugar-hi un paper important, tenint una ocupació considerable i mostrant el caràcter de cruïlla. 

Una altra particularitat d’aquest indret és que hi ha soterrats tan sols conductes, de gran mida i impacte, i 
els seus espais associats, de petita mida i sense massa presència. La volumetria resultant en subsòl té 
un caràcter molt diferent que els altres quatre casos estudiats, on hi convivien conductes i volums, amb 
un cert equilibri. Així doncs, en aquest cas, els protagonistes són, sense cap mena de dubte, els grans 
conductes que es sobreposen els uns amb els altres, sense contacte, i travessen el subsòl de la plaça 
amb diferents direccions.  

Fig. 229 i 230: plànol dels barris que conflueixen a 
Lesseps de  barri;  planta urbanització i fotografies dels 
edificis que conformen la plaça (HUGUET, 2010). 
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Pel que fa a la forma, hi ha dos tipus de conductes, els de secció paral·lelepipèdica i els de secció en 
volta.  Els primers, son túnels per a vehicles soterrats. El de més gran mida i de forma recta és la Ronda 
del Mig, mentre que el de forma corba és un antic túnel que connectava el carrer Príncep d’Astúries amb 
Avinguda Vallcarca per sota, i que en l’actualitat, atès que la nova urbanització va preveure aquesta 
connexió en superfície, l’espai del túnel ha estat reutilitzat com a espai per la central de recollida 
pneumàtica. En aquest sentit, és un cas paradigmàtic on enlloc de deixar soterrada i oblidada una 
infraestructura que ja no és d’utilitat, s’ha reciclat l’espai per a nous usos. Es tracta d’un modus operandi 

poc comú, hi ha múltiples espais oblidats sota la ciutat de Barcelona esperant nous usos com ara els més 
de mil refugis antiaeris de la Guerra Civil, dels quals segurament alguns podrien ser reutilitzats, o la mitja 
dotzena d’estacions de metro-tren abandonades.  

D’altra banda, és important destacar que el soterrament d’aquests viaris, realitzat durant la remodelació 
de la plaça feta a finals dels 70, va ser conseqüència de la necessitat de mantenir el paisatge urbà d’un 
espai de referència com és la plaça Lesseps. L’aspiració de no perdre la plaça provoca un ús intens del 
subsòl. De nou, la voluntat ,convertida en necessitat, de permanència de la composició urbana en la ciutat 
occidental provoca soterrar usos pertorbadors per aquesta, com el pas intens de vehicles. 

Els conductes en secció en volta són els que alberguen el metro, i concretament per aquest àmbit hi 
discorre la línia 3 i la línia 9. La Línia 3 creua la plaça en sentit vertical i era l’última parada de la línia del 
Gran Metro, la primera línia de metro de Barcelona, inaugurada al 1924. La condició d’última parada va 
fer que es construís en aquest punt, on en superfície no tenia condicionants degut que és sota una plaça, 
un ramal per a taller de reparació del metro, que encara existeix i té una important ocupació en subsòl. En 
una situació considerablement més profunda hi ha en projecte la línia 9 del metro, que amb una secció 
circular travessarà, per sota la Ronda del Mig, la plaça i connectarà, a través d’un intercanviador les dues 
línies. 

Tots aquests conductes evidencien que sota la plaça Lesseps, a data d’avui i amb la previsió de la línia 9, 
es comença a forjar un embull de xarxes notori, que fa tan sols 40 anys era impensable. Tot plegat fa 
pensar que es tracta d’un indret de la ciutat que podria estar en un estat-versió inicial del què passa avui 
sota la plaça Catalunya i que d’aquí unes dècades, responent a la seva centralitat, tingui una alta 
ocupació al subsòl. Per tant, fóra bo que es tingués en compte els retalls de subsòl lliure que hi ha 
actualment sota la plaça  Lesseps com a espais d’oportunitat que mereixen un projecte unitari de subsòl 
que resolgui, amb qualitat espaial, les futures necessitats -com per exemple el previsiblement 
considerable augment de trànsit de vianants en subsòl que es preveu quan entri en funcionament la nova 
línia 9-. 
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c) Una cruïlla de comunicacions al peu de Collserola: Vall d’Hebron - Basses d’Horta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 231: Volumetria general de l’àmbit, des del subsòl 
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Fig. 232: Vista de la intersecció des del subsòl amb els diferents elements soterrats a diferent profunditat: Ronda de Dalt, Línia 3 i Línia 5 de 
metro, i estacions i intercanviador d’ambdues.  

 
Fig. 233: Vista aèria, sense dibuixar el sobre rasant, de la intersecció de les dues línies de metro, i les dues cotxeres soterrades.  
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El fragment escollit per estudiar a les faldes de Collserola se situa a la Vall d’Hebron, a la Ronda de Dalt, 
entre el Carrer de la Granja Vella i el Carrer de les Basses d’Horta. L’àrea en subsòl té una superfície 
aproximada de 110.000 m2, i té diverses particularitats determinants en vers la resta de casos i la resta de 
la ciutat.  

Sota l’àrea d’estudi es troben, naturalment, les xarxes de servei pròpies de la ciutat com la d’aigua, 
electricitat, gas i clavegueram. No obstant, la primera singularitat d’aquest fragment de subsòl barceloní 
rau, però, en el fet d’acollir, a més a més, diverses grans infraestructures de transport: dues estacions de 
metro amb un intercanviador que les connecta (Vall d’Hebron Línia 3 i Línia 5); les cotxeres de Sant 
Genís –Línia 3-; les cotxeres de Vall d’Hebron –Línia 5- i un tram en trinxera de la Ronda de Dalt.  

La segona singularitat és el volum soterrat de més magnitud de l’indret, el que s’anomena popularment la 
Llosa de la Vall d’Hebron, per la gran superfície de formigó que cobreix aqueta edificació. Aquest volum 
de tres plantes acull les cotxeres de la Línia 3 en la planta inferior, oficines de TMB i magatzems de la 
Diputació de Barcelona en la següent, i un aparcament de BSM en la superior. Té una superfície en 
planta d’uns 15.000 m². Es tracta d’un equipament d’escala metropolitana comparable en dimensions a la 
incineradora del Besòs o el dipòsit de retenció de pluvials del Campus Sud. Amb la diferència que, en el 
cas que ens ocupa, es tracta d’un dels únics volums semi soterrats de la ciutat d’aquestes dimensions i 
de caràcter plurifuncional. I és semi-soterrat perquè si bé des del passeig de la Vall d’Hebron no es 
percep, ja que la rasant de la coberta queda al mateix nivell que el carrer, des del carrer Basses d’Horta, 
degut al desnivell topogràfic i que el traçat del carrer va per sota del que seria el terreny natural d’origen, 
el volum queda totalment descobert, tenint doncs una de les quatre façanes que conformen el volum 
oberta a sobre la rasant. 

   
Fig. 234: Secció de la Llosa on es veu el semi soterrament  (Bagursa. Ajuntament de Barcelona)                          Fig. 235: Imatge de la façana  

 
Fig. 236: Usos, alineacions i espais intersticials  

El tercer element característic d’aquesta intersecció soterrada és la distribució de caràcter majoritàriament 
ortogonal i compacta de les diferents peces que la formen. Aquesta disposició tan compacta permet un 
elevadíssim aprofitament del subsòl, poc freqüent en agrupacions soterrades d’infraestructures 
ferroviàries. 

Les cotxeres de Sant Genís –Línia 3- s’alineen paral·lelament a la Ronda i al traçat de la línia, deixant una 
franja de separació d’uns 65 m d’amplada on es col·loquen les ventilacions i un intercanviador per a 
treballadors que connecta la línia i les cotxeres. De la mateixa manera, les cotxeres de Vall d’Hebron –
Línia 5- també s’alineen al volum de la Llosa, reduint així al màxim l’inevitable espai intersticial fruit del 
traçat corb de les vies de metro.  
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La disposició endreçada de tots els elements que formen aquest conjunt deixa només dos buits de 
geometria simple i gran potencialitat per a acollir en un futur qualsevol altre intervenció en subsòl. Tant és 
així que actualment, en l’espai més gran d’aquests dos, el situat contigu al passeig de la Vall d’Hebron, hi 
ha la previsió de construir un gran equipament plurifuncional de ciutat en relació amb el barri i amb els 
equipaments sanitaris de l’entorn, que permetrà treure encara més profit del subsòl d’aquesta zona no 
cèntrica de la ciutat i dotar-la encara de més compacitat. Sorprèn, però, com aquesta iniciativa encara 
pendent de concretar (FAYOS, 2011), a data d’avui no té previst treure partit d’aquesta cruïlla per a ampliar 
els usos de caràcter infraestructural en subsòl aprofitant la seva rellevància en aquest tema, sinó que 
reserva l’espai soterrat per l’activitat soterrada menys interessant de totes, l’aparcament, i sense cap 
connexió sota rasant amb l’intercanviador de transport públic.  El segon espai buit, de caràcter menor i 
situat entre les cotxeres de les dues línies, en l’actualitat s’utilitza com a aparcament en superfície i no hi 
ha previsió d’utilitzar el seu subsòl en el futur proper. 

Un cop estudiats els aspectes morfològics de l’aprofitament del subsòl, el conjunt soterrat torna a resultar 
especialment singular per no evidenciar-se, a primer cop d’ull, que es tracta de tres intervencions 
superposades i construïdes en diferents fases al llarg de les darreres dècades. Contràriament als casos 
precedents, on es podia veure que havien estat superposicions de construccions, en aquest cas podria 
semblar a simple vista una intervenció unitària per la seva compacitat i aprofitament de l’espai. En els 
següent paràgrafs es descriu aquest procés d’ocupació durant els darrers trenta anys. 

L’any 1985, amb l’arribada de la Línea 3 a la zona nord de Barcelona, es construeixen també les noves 
cotxeres de metro de Sant Genís d’aquesta línia que permeten alliberar les cotxeres de Lesseps, situades 
en un punt més central de la ciutat i amb menys disponibilitat de sòl. En canvi, als anys vuitanta, aquesta 
part de la ciutat destacava per tenir nombrosos sòls lliures d’edificació de caràcter públic, com el situat al 
voltant de la parada Vall d’Hebron i on ara hi ha les cotxeres.  

Un dels projectes estratègics dels JJOO de 1992 va ser la construcció de Les Rondes que van permetre 
alliberar de trànsit l’interior de la ciutat. En aquest àmbit es decideix superposar verticalment la Ronda de 
Dalt al tram nord de la Línea 3 de metro (Penitents - Vall d’Hebron – Montbau), i des d’aleshores mentre 
sota hi passa el metro, per sobre i passen els cotxes, en algun dels trams soterrats. És en aquest moment 
quan també s’opta per cobrir les cotxeres amb la gran llosa que donarà cabuda en la seva part superior a 
un aparcament, les noves oficines de TMB i magatzems de la Diputació de Barcelona. El fort desnivell 
topogràfic de la parcel·la on se situen les Cotxeres de la L3 va ser clau en la decisió de cobrir-les amb 
una llosa per soterrar-les. D’aquesta manera, totes dues actuacions (cobriment de cotxeres i superposició  
de les rondes al traçat del metro i conseqüent aprofitament estructural) varen ser pioneres en la història 
del subsòl de la ciutat, per la superposició d’usos i les dificultats tècniques afegides.  

L’any 2010 es finalitzen les obres d’arribada i connexió de la Línia 5 a Vall d’Hebron i es culmina projecte 
tal i com el trobem en l’actualitat. D’aquesta actuació destaca l’aposta per col·locar les andanes de 
l’estació de la L5 sota les de la L3, per tal de fer possible un intercanviador compacte en superfície i 
destinat exclusivament a salvar la diferencia de cota entre ambdues línies, estalviant grans recorreguts 
com passa en d’altres punts de la ciutat. A més, gràcies a aquesta decisió, es pot millorar l’entrada a 
ambdues línies. Es tracta d’una aposta en favor de l’usuari i de la ciutat i, de nou, es posa de manifest 
com en aquest punt sí que hi ha hagut un modus operandi que ha tingut en compte les preexistències per 
ubicar de maner el més coherent possible les noves construccions. L’arribada de la L5 a la Vall d’Hebron 
s’aprofità també per a la construcció de les cotxeres de Vall d’Hebron -L5-, situades a la part sud del 
conjunt. 
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La relació d’importància entre el contingut i usos soterrats de l’àmbit i les seves edificacions per sobre la 
cota 0 és completament inesperada. Primerament, pel fet que gran part de la seva superfície no sigui un 
espai ni densament transitat, ni edificat, ni de caràcter públic com passa a la resta d’exemples estudiats. 
L’espai de sobre la llosa de formigó que cobreix les cotxeres, malgrat ser un espai de gran superfície i 
amb unes vistes privilegiades que permeten divisar des dels Tres Turons fins el Besòs, està ocupat en 
l’actualitat per autobusos en part i completament desocupat i sense possibilitat d’entrar-hi en la resta.  

En segon lloc, perquè la poca entitat dels seus elements en superfície no fa sospitar l’envergadura del 
conjunt subterrani. En superfície és un buit urbà amb poca identitat, un espai de pas per arribar als 
equipaments hospitalaris o als barris de St. Genís o la Teixonera. Sense comerços ni activitat urbana, 
més aviat un espai “desactivat”. A més, la importància de les construccions sobre rasant de la Llosa i 
entorn immediat és clarament inferior a les del seu entorn (Hospital i equipaments esportius dels JJOO) 
però, paradoxalment, la seva altíssima densitat i rellevància en subsòl són úniques entre els seus veïns.  

El fet que hi hagi aquesta alta ocupació infraestructural en el 
subsòl d’aquest emplaçament no és en absolut casual. 
Sovint en la ciutat les raons històriques tenen molt de pes 
per explicar l’actualitat urbana, i en aquest cas també. La 
cruïlla d’infraestructures que trobem al subsòl en l’actualitat 
reprodueix una cruïlla geogràfica que explica la rellevància 
d’aquest punt des de temps antics. En horitzontal, aquesta 
cruïlla ve definida per la línia 3 del metro, que discorre sota 
el que era antigament el “camí de dalt”, que posteriorment 
va passar a ser la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera 
i ara és la Ronda de Dalt, també en part soterrada. Es tracta 
d’un eix transversal territorial que tant actualment com 
històricament és un dels més importants que travessen el 

Pla de Barcelona. D’altra banda, en sentit vertical, la cruïlla ve definida per una traça històrica existent 
que se situa justament sobre del traçat per on actualment discorre la línia 5 de metro. Es tracta d’un traçat 
rellevant en relació a la recollida d’aigües, concretament el Torrent dels Agudells, que junt amb el de 
Duran i Valldaura, alimentaven la riera d’Horta, una de les més importants del Pla de Barcelona. També 
aquest traçat era l’antic camí que connectava el Pla de Barcelona amb Horta i St Genís dels Agudells, del 
qual se’n té notícia des del s. X. Es podria dir que és la potència d’aquesta cruïlla, d’origen geogràfic i que 
ara és fonamentalment infraestructural, la que atrau d’altres elements d’importància tant funcional com 
per mida com són les cotxeres d’ambdues línies. Fruit d’això en l’actualitat el dibuix del subsòl significa 
amb contundència la condició d’intersecció d’aquest indret.  

Per últim, cal fer referència a la clara relació morfològica i de definició de límits que l’àrea d’estudi guarda 
amb els carrers que hi discorren en superfície. Si bé en molts casos subsòl i superfície tenen una certa 
independència, en aquest cas, els diferents elements reprodueixen les formes i traces característiques de 
la superfície havent-hi doncs un clar lligam en aquest aspecte. 

Es tracta doncs d’un cas que presenta novetats significatives. Ocupa d’una manera compacta i amb un 
cert ordre i relació, malgrat també haver estat realitzat amb diferents operacions, dilatades en el temps. 
La manca de condicionants en superfície, que tenien un gran impacte en els casos precedents, com el 
fort caràcter de referència urbana, i la gran disponibilitat d’espai, han estat aspectes determinants per 
aquesta formalització diferenciada. També, atès el marcat caràcter infraestructural d’aquesta cruïlla, cal 
destacar l’oportunitat que presenten els espais entre i al voltant dels elements construïts per subratllar 
aquesta cruïlla oculta, potent i amb oportunitats al mateix temps.  

Fig.  237: Traces històriques en l’àmbit (AFB) 
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e) Una posició geogràfica assenyalada: el Fòrum 
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Fig. 239: Connexions entre edificis de diferents usos 

 
Fig. 240: Superposició plans 
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Aquest últim àmbit estudiat, el Fòrum i el seu entorn, 
destaca en superfície per ser un lloc senyalat a la ciutat. 
D’una banda, des del punt de vista geogràfic, es troba a 
la costa i a la llera de la desembocadura del riu Besòs. 
D’altra banda, des del punt de vista urbanístic, queda 
senyalat per dues grans traces de la ciutat, el final de 
l’avinguda Diagonal i el final de la Rambla Prim. Aquesta 
singularitat en superfície, es tradueix en aquest cas 
també en el subsòl, per diversos aspectes, que el 
converteix en un espai críticament diferent de la ciutat. 

El procés de formació del subsòl construït d’aquest àmbit 
s’inicia amb un projecte emblemàtic dels anys vuitanta 
per la seva aposta per valorar la perifèria i resoldre 
problemes històrics d’inundacions a la zona. Es tracta de 
la urbanització de la Rambla Prim i el col·lector de gran 
mida soterrat que recull les aigües d’una de les conques 
principals de la ciutat, la de l’antiga riera d’Horta. 

Posteriorment, també aquest àmbit ha estat objecte 
d’intervenció per dos dels projectes més rellevants de 

transformació urbana de les darreres dècades: els Jocs Olímpics i el Fòrum de les Cultures (cfr. 3.3). 
Ambdues estratègies de renovació van fer ús del subsòl per a resoldre els reptes que plantejaven. En el 
primer cas, es realitza la Ronda per poder resoldre la mobilitat urbana del conjunt de la ciutat, però 
soterrada en tot el litoral, deixant la superfície lliure per potenciar les visuals al mar i poder fer d’altres 
usos en un lloc privilegiat com és el front marítim. En el segon cas, el Fòrum de Les Cultures, es 
complementa el programa d’equipaments en superfície amb grans volums soterrats que alberguen una 
part important del programa d’aquest projecte de renovació de gran abast, a més d’infraestructures de 
gran mida. Amb aquesta intensa ocupació del subsòl, es fa un aprofitament molt elevat del sòl, explotant 
el fet que es tractava d’un territori pràcticament verge. 

En l’actualitat, a resultes principalment d’aquestes dues intervencions, el subsòl del Fòrum destaca per 
una molt alta ocupació amb volums de gran mida, i també grans conductes. La gran mida d’aquests 
volums respon principalment al fet que alberguin, molts d’ells, usos de caràcter metropolità. La forma 
d’aquestes grans construccions soterrades és diversa i no respon a la petjada les edificacions que es 
troben en superfície, sinó a les necessitats funcionals. Per tant, des del subsòl, de nou, es fa difícil 
endevinar de quina part de la ciutat es tracta. Destaca també la gran mida de les peces, pel que fa a 
ocupació en planta, en contraposició amb l’alçada d’aquestes, que rarament superen les tres plantes. 
Naturalment, aquest fet es deu a la disponibilitat de sòl en el moment de la construcció d’aquests espais, i 
a la situació alta del nivell freàtic per la proximitat al mar. 

D’altra banda, la diversitat d’usos que s’amaguen sota la cota 0 del Fòrum és molt acusada. Sota la llosa 
de formigó, els carrers i els edificis singulars, s’hi amaguen la depuradora d’aigua per a 2,5 milions de 
persones, la ronda i les seves bifurcacions que connecten volums d’aparcaments soterrats, l’auditori i els 
espais associats del Centre de Congressos, part del programa del Museu Blau, un aparcament sota la 
plaça, i diversos aparcaments sota edificis privats d’activitat econòmica, hotelera i comercial. Es tracta 
d’usos de caràcter col·lectiu, infraestructural i privatiu, amb un cert equilibri, cosa que no s’havia produït 
en cap dels altres àmbits estudiats. A més a més, sorprenentment, tot i no ser un àmbit cèntric ni amb un 

Fig. 241 i 242: Planta i perspectiva Fòrum (VVAA, 2004) 
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nivell de compacitat elevat en superfície, hi ha més usos humans i col·lectius que al mateix centre de la 
ciutat, a la Plaça Catalunya. 

Dos dels elements que trobem soterrats se situen en aquest punt de la ciutat per una lògica a gran 
escala. D’una banda, evidentment, la ubicació de la planta de tractament d’aigües residuals soterrada 
respon a una qüestió de localització geogràfica i recollida d’aigües de grans col·lectors ja existents en 
l’àmbit, i per tant no podria estar a un altre indret. D’altra banda, el recorregut de les rondes també tenen 
una lògica de ciutat. No obstant, la resta de volums soterrats han estat fruit del fet de saber aprofitar 
l’oportunitat que brinda el subsòl a l’hora de realitzar un projecte de renovació urbana.  

Per primer cop en la història de la ciutat, en el cas del Fòrum, s’ha tingut en compte el subsòl d’una 
manera global i amb un projecte unitari. I el resultat es pot veure amb claredat a través de la mera 
observació de la volumetria soterrània de l’àmbit, on els volums es connecten entre sí, potenciant els 
diferents usos i establint connexions que passen completament desapercebudes des de la superfície. El 
Centre de Congressos, el Museu Blau i un aparcament sota la llosa de formigó que és espai públic, estan 
connectats entre ells per passadissos soterranis. També la Ronda Litoral té una sortida que connecta 
directament, per sota terra, amb el Centre de Congressos i el Centre Comercial. D’alguna manera, 
entenent com a teixit urbà aquell en què les diferents peces entren en relació, es podria dir que una de la 
singularitats importants d’aquest cas, i que representa una novetat en la concepció del projecte urbà del 
subsòl, és que el sota rasant del Fòrum es podria considerar com un embrió de teixit en subsòl, les peces 
es relacionen entre sí i hi ha una idea de conjunt. 

Dels quatre casos estudiats, és l’àmbit del Fòrum on trobem el projecte urbà en subsòl més rellevant per 
magnitud dels volums, intensitat d’ocupació i relació entre les seves peces, i segurament ho és també de 
Barcelona. Sota el Fòrum se situen elements de gran importància, relacionats entre ells, que demostren el 
potencial que pot arribar a tenir el subsòl per a resoldre necessitats de la ciutat contemporània.  

Els quatre casos singulars estudiats a través del seu dibuix volumètric en els apartats anteriors permeten 
treure unes reflexions de caràcter general. De la lectura transversal d’aquests àmbits, es pot determinar 
que principalment són tres els aspectes que han condicionat en aquests casos les característiques 
morfològiques d’ocupació en subsòl. Primerament, l’aspecte temporal, és a dir, el període en el qual han 
estat construïts els elements soterrats, i si es tracta d’un procés dilatat en el temps o d’una intervenció 
unitària. En segon lloc, la seva localització geogràfica. La proximitat amb accidents geogràfics com turons 
o muntanyes, amb els rius o el mar, pot arribar a ser determinant en l’ocupació del subsòl. I, finalment, el 
seu context urbà. Les operacions en territoris pràcticament verges o amb poca densitat en superfície són 
completament diferents de les que ens trobem en contextos de centralitat o trobada de teixits. 

En relació a l’aspecte temporal, els dibuixos posen de manifest que si bé les intervencions històriques, 
com la de Plaça Catalunya, poden tenir una alta intensitat en subsòl, equiparable en d’altres més recents, 
la forma de les construccions és ben diferent. L’avenç de la tècnica, entre d’altres aspectes, ha fet que en 
les operacions realitzades en les darreres dècades els volums siguin més grans i tinguin tendència a estar 
relacionats entre ells, com en el cas del Fòrum i Vall d’Hebron – Basses d’Horta. A més, també se 
subratlla el fet que els volums construïts en etapes precedents, en resposta a les necessitats posteriors 
que han sorgit, tenen macles d’altres volums, més aviat menuts, que són pedaços que conformen volums 
més complexes i que denoten el fet que es tracta d’intervencions realitzades en diferents etapes, amb 
diferents tècniques i criteris. Finalment, també en els casos més contemporanis és més comú trobar 
volums d’alçades superiors, i superposats en el mateix pla vertical, com en la plaça Lesseps o Vall 
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d’Hebron-Basses d’Horta, on les diferents xarxes de metro i viàries se superposen, a diferència de plaça 
Catalunya, on la superposició i les alçades variables de les construccions es produeix en menor mesura. 

Pel que fa a la localització geogràfica, com és sabut, determina considerablement les construccions en 
superfície, i a través d’aquests dibuixos, també es denota que és un condicionant important en l’ocupació 
del subsòl urbà, sobretot en casos en proximitat amb el mar i/o riu, com el cas del Fòrum. En aquest 
indret, la seva proximitat amb el mar condiciona d’una banda per la presència de grans tubs dels 
col·lectors que el travessen, i de l’altra, l’aposta per soterrar, en gran mesura, el programa que s’hi 
desenvolupa, per poder gaudir del front litoral. En les parts baixes de la ciutat, malgrat la proximitat al mar 
i per tant l’alt nivell freàtic, són ocupades amb intensitat en subsòl i tenen atractiu immobiliari per ser 
encara més ocupades. És possible que se succeeixin propostes puntuals, en un futur no massa llunyà, 
per continuar l’ocupació massiva de les posicions baixes. Per això és important tenir en compte que són 
àrees extremadament delicades, on l’aprofitament ha de ser curós amb les preexistències, i en cap cas es 
pot cometre l’error que les noves construccions puguin arribar a ser la suma de projectes independents, 
sinó que han de tenir, sense cap mena de dubte, un caràcter de projecte urbà de gran escala, amb una 
estratègia comuna que respongui a la seva complexitat. En la resta de casos, la incidència de la 
localització geogràfica no és tan evident, ja que no es troben en punt on hi hagi accidents tan destacats.  

Finalment, en relació al context urbà, es detecta que és un condicionant notablement determinant en tots 
quatre casos. En primer lloc a plaça Catalunya, el context central i de buit urbà entre els teixits de més 
intensitat, ha estat clau per decidir soterrar les múltiples construccions que s’oculten sota la plaça en 
l’actualitat, i per la diversitat d’usos que alberguen. La seva centralitat ha provocat la necessitat de complir 
amb el manteniment de la funcionalitat de l’espai públic, la necessitat de preservar el paisatge urbà en un 
espai de referència, i la necessitat de comunicar-lo amb transport públic amb la resta de la ciutat. Tots 
tres fets han estat decisius per l’alta ocupació actual de sota la plaça.  

En segon lloc,  Lesseps, en un altre escala, també representa un punt central de barri, on la trobada de 
diferents teixits i el buit urbà d’una certa identitat i representativitat han estat clau per fer passar les dos 
xarxes de metro i la ronda del mig per aquest punt. En el cas de la plaça Catalunya destaca com la 
qualitat dels espais soterrats no està a l’alçada de la seva centralitat, i en ambdós casos es denoten 
espais entre les diferents infraestructures que podrien ser objecte d’un projecte urbà de subsòl que 
accentués el seu caràcter central millorant la qualitat i confort dels espais existents i incloent-hi nous usos. 
En tot cas, es posa de manifest com els espais centrals, en subsòl, queden marcats en contundència. 

En tercer lloc, el context urbà de Vall d’Hebron - Basses d’Horta, un buit urbà amb pocs condicionants en 
superfície ha provocat que al llarg dels darrers anys hagi estat objecte d’ocupacions amb peces de gran 
mida. L’enclau urbà del Fòrum, també deslligat de forts condicionants en superfície, atès que es tractava 
d’un territori verge, ha estat un condicionant important per ubicar-hi grans peces soterrades, de caràcter 
infraestructural. Així doncs, s’evidencia com els indrets on la densitat i nombre de construccions en 
superfície és poc acusada són espais idonis per encabir espais de gran mida sorgits de necessitats 
pròpies de la ciutat contemporània, sovint de caràcter infraestructural.  

Finalment, aquest apartat ha posat de relleu que el dibuix volumètric del subsòl és una eina útil per 
subratllar els trets determinants d’indrets singulars. Mostra amb claredat la posició dels diferents volums 
en profunditat, i la relació entre ells;  que a vegades és una suma d’elements sense cap lligam, i d’altres 
estan correlacionats i es potencien. Es revela que el sota rasant és un territori fèrtil per a nous projectes 
urbans que puguin treure profit dels buits expectants entre volums existents, tant en espais amb una forta 
demanda i poques possibilitats de créixer en sobre rasant, com en espais on malgrat haver l’opció de 
construir sobre la cota 0, les preexistències en subsòl criden a omplir aquests buits alliberant la superfície.  
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3.3. Escala de conjunt: el plànol general de la Barcelona subterrània  

3.3.1. Mètode i tècnica 

a) Dibuixar: explorar, entendre i intervenir. Cartografiar l’invisible 

Aprofundir en el coneixement de la realitat és un dels principals objectius de molts treballs científics. Així 
com d’altres disciplines per conèixer i entendre els aspectes que els ocupen utilitzen descripcions de tipus 
numèric o lingüístic, una eina principal dels arquitectes és interpretar la realitat i proposar la seva 
transformació a través del dibuix.  Quan el que ocupa a l’arquitecte es el projecte arquitectònic, dibuixa 
l’entorn i les preexistències en el solar, per tal d’aproximar-se a l’objectiu d’acabar, també dibuixant, la 
proposta arquitectònica en relació al seu context. Dibuixar és seleccionar, prioritzar, escollir, per finalment 
projectar. Sovint, l’estudi gràfic de l’entorn permet trobar eines per resoldre aspectes claus del projecte 
amb més encert. 

Els arquitectes que es dediquen a l’urbanisme també utilitzen el dibuix com a principal eina per proposar. 
Però el propi objecte d’estudi, el territori, necessita d’una escala superior i fa que hi hagi una important 
feina d’anàlisi en la qual la interpretació de la cartografia és cabdal per a poder proposar amb un cert 
coneixement. Fins ara, els estudis urbans i territorials que han utilitzat el dibuix com a principal eina 
d’estudi s’han centrat en el que és visible del territori i la ciutat. S’han realitzat importants avenços de la 
forma constitutiva de les ciutats i el territori, de les quals destaquen les elaborades des del Departament 
d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, que han 
estat elements clau per avançar en el coneixement dels fets urbans i territorials, i millorar la qualitat de les 
intervencions.  

Si bé la part visible del territori i la ciutat ha estat àmpliament dibuixada i estudiada, el que és invisible i 
està al subsòl no ha tingut la mateixa atenció malgrat la seva rellevància pel funcionament de tota 
aglomeració urbana. Sota la ciutat s’hi amaguen múltiples elements que no han estat cartografiats 
conjuntament i, tot i que és habitual tenir imatges parcials o sectorials del que està construït sota rasant, 
no existeix una imatge conjunta d’aquest aspecte de la ciutat. Posar fi a aquesta parcialitat, explorant el 
subsòl urbà de Barcelona, pot donar peu a entendre les lògiques que hi rauen, a través del dibuix, i per 
tant poder fer-se’n càrrec amb un coneixement més acurat.  

Així com al 1981 Manuel de Solà Morales detectava que “la reducció temàtica dels mapes fotogramètrics 
o dels plànols urbanístics és causa i efecte a la vegada de l’esquematisme de visió que tantes vegades es 
produeix en el simplisme i el desencert de les intervencions urbanes”1; avui en dia, es podria dir, salvant 
les distàncies, que la reducció temàtica dels plànols actuals del subsòl és causa i efecte a la vegada de 
l’esquematisme de visió que tantes vegades es produeix en el simplisme i el desencert de les 
intervencions urbanes en sota rasant. Perquè en realitat, millorar la descripció ja és, d’alguna manera, 
proposar. 

                                                            
1 SOLÀ-MORALES, M i alt. (1981), « La identitat del territori català. Les comarques », a  Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme, Número extra, p. 5. 

 

 



202 
 

b) Determinar l’objecte: Què es considera subsòl? 

El Diccionari General de la Llengua Catalana té les següents accepcions pel terme subsòl:  

1. Terreny situat sota la capa del terreny de conreu, o, en general, sota una capa de terra 

2. Part profunda del terreny a la qual no arriben els aprofitaments superficials dels predis, que les 
lleis consideren del domini públic i permeten d'ésser concedida per a l'explotació minera 

El caràcter genèric d’aquestes accepcions fa que no siguin útils per determinar amb exactitud què 
s’hauria de considerar subsòl en un entorn urbà. Per aquest motiu, el plànol del subsòl que es realitza en 
aquest apartat ha hagut de tenir en compte la definició de subsòl en l’entorn urbà de Barcelona, tenint en 
compte les variacions topogràfiques del terreny. Amb caràcter general, es podria dir que es considera i es 
dibuixa en el plànol els elements construïts que s’estenen sota la cota 0 de la ciutat, i s’entén com a cota 
0 la dels carrers construïts, el que trepitgem.  

Entrant en detall sobre aquesta condició, es considera que l’objecte d’estudi al subsòl públic és tot allò 
que s’amaga sota la ciutat i que no es veu des de la superfície. Aquesta elecció engloba un conjunt 
d’elements de diferent caràcter, mida i funcionalitat, que es resumeixen en la xarxa de metro i ferroviària, i 
de vegades viària, les diferents xarxes de serveis, els aparcaments i serveis tècnics, i els refugis de la 
Guerra Civil, a més d’altres instal·lacions singulars. 

D’altra banda, la condició de subsòl al sòl privat ve facilitada per tot allò que té consideració de soterrani 
des del punt de vista urbanístic. És a dir, el que segons l’article 226 del Pla General Metropolità se situa 
sota la planta baixa en ordenacions en alineació a vial, i als altres tipus d’ordenació la part que el seu 
sostre estigui a menys d’un metre per damunt del sòl exterior definitiu. La consideració de planta baixa en 
alineacions a vial és a aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m per damunt i 0,60 m per sota 
de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que corresponen a la parcel·la. 
En canvi, en edificacions aïllades el Pla General Metropolità determina aquest llindar a 1 m (cfr. 2.2.) 

c) Definir l’instrumental: mètode i limitacions  

Quan l’àmbit d’estudi és tot el municipi de Barcelona, amb els seus 100 Km2 de superfície administrativa, 
es fa necessari definir un instrumental concret que respongui tant a l’objecte d’estudi com a la dimensió 
soterrània d’aquesta recerca. Així com en els apartats anteriors, s’ha utilitzat la planta, la secció o la 
volumetria, i també s’ha variat l’escala de la representació gràfica en funció de les necessitats, en aquest 
apartat s’escull la representació en planta per mostrar el plànol general de la Barcelona subterrània, per 
les seves dimensions i complexitat. 

Així doncs, aquest apartat cartografia la part invisible de la ciutat, i treu a la llum el plànol inèdit del 
conjunt d’elements construïts que conformen la Barcelona subterrània contemporània, que permetrà fer 
noves lectures de les característiques constitutives d’aquesta, que es van explicant paulatinament, a 
mesura que es generen nous dibuixos, en les següents pàgines.  

El mètode per representar els dibuixos es basa en l’obtenció de la informació i la transcripció d’aquesta en 
documents gràfics que permetin tenir visions parcials i de conjunt del subsòl de Barcelona. Les dades per 
a poder dibuixar el subsòl de la ciutat han estat les següents: 
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Pel què fa al subsòl públic, en tot el referent a xarxes de serveis, la informació ha estat facilitada per les 
diferents companyies de serveis i per la Gerència d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona. Es 
tracta dels següents documents: 

- Abastament d’aigua; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 

- Clavegueram; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures  

- Gas; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 

- Electricitat; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 

- Metro i ferrocarrils; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 

- Tren; 2013, Ajuntament de Barcelona – Gerència Adjunta d’Infraestructures 

- Mines; 2014, Ajuntament de Barcelona - BCASA 

- Recollida pneumàtica; 2014, Ajuntament de Barcelona - BCASA 

- Refugis antiaeris Guerra Civil; 2002, Ajuntament de Barcelona – BCASA amb dades AHCB 

Pel que fa a la definició de la naturalesa del sòl, s’ha tingut accés a la següent informació, que s’ha pogut 
creuar amb la resta de dades gràfiques: 

- Nivell freàtic;  2014 Ajuntament de Barcelona - BCASA 

- Geològic; 2014, Institut Geològic de Catalunya 

- Topogràfic; 2014, Institut Cartogràfic de Catalunya 

Els serveis tècnics que se situen al subsòl, com parcs de neteja, dipòsits de retenció de pluvials i altres, 
s’han obtingut fent una recerca exhaustiva entre el planejament aprovat definitivament. En les actuacions 
dels darrers anys, a partir de la Llei d’Urbanisme 2002, cal fer un Pla Especial Urbanístic per utilitzar el 
subsòl públic amb la finalitat de justificar l’interès general d’aquest espai i regular-ne les condicions 
d’edificació. Gràcies a la documentació gràfica dels diferents plans consultats s’ha pogut completar el 
dibuix amb aquests aspectes. 

D’altra banda, els aparcaments, sota el sòl públic, en el cas que aquests són gestionats per BSM o SABA, 
la informació ha estat facilitada per aquestes empreses. En el cas que sòn gestionats per d’altres 
empreses, s’han fet visites de camp per detectar forma i profunditat d’aquests.  

En relació al subsòl privat, s’ha partit de la informació gràfica cadastral, on el nombre de plantes en sobre 
rasant de cada volum edificat s’indica amb números romans (I, una planta d’alçada, II, dues plantes 
d’alçada,...), i el nombre de plantes en sota rasant en números aràbics (1, una planta soterrada, 2, dues 
plantes soterrades...). La base utilitzada ha estat de l’any 2012. Atès que ha estat una tasca de llarga 
durada, és possible que hi hagi edificacions construïdes entre el 2012 i l’actualitat que no estiguin 
grafiades. De la mateixa manera, pot ser que hi hagi errors en la informació gràfica cadastral que no 
hagin estat detectats. Es dibuixen en colors càlids els volums soterrats, de groc a vermell, segons la 
profunditat. 
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L’avenç de la investigació i les visites de camp han permès constatar que així com l’alçada de les 
edificacions que ofereix el cadastre és molt acurada a la realitat construïda, en el cas de la profunditat no 
és així. Sovint els números aràbics no es corresponen amb la realitat construïda en subsòl, per la qual 
cosa ha estat necessari revisar les dades d’aquelles parcel·les susceptibles de comptar amb majors 
inexactituds. S’ha contrastat la informació gràfica cadastral amb la informació alfanumèrica cadastral 
tenint accés al Sistema d’Informació Cartogràfica de l’Ajuntament de Barcelona. En alguns casos, s’ha 
completat també amb la consulta de llicències a l’Arxiu administratiu, a publicacions específiques 
d’arquitectura en casos on l’edificació és coneguda, a la documentació gràfica del planejament derivat, i 
en visites de camp específiques.   

Val a dir que, atès que en l’actualitat la majoria de noves edificacions a Barcelona construeixen tant en 
sobre rasant com en sota rasant, es tracta d’un plànol que si bé representa la realitat del subsòl barceloní 
en la data del document, caldria que s’actualitzés periòdicament per representar la realitat canviant i en 
procés d’ocupació del subsòl de la ciutat. 

Tot i la voluntat de tenir el màxim rigor i la utilització de tots els mètodes a l’abast, atesos els múltiples 
elements que ocupen el subsòl privat a Barcelona, i la manca de cartografia d’aquest fins al moment, cal 
entendre aquest plànol com a una representació gràfica inicial, que representa l’essència del subsòl de 
Barcelona en l’actualitat, però amb la consciència que els recursos han estat limitats i la naturalesa del 
que està construït al subsòl, invisible a peu de carrer, fa que es tracti d’una aproximació. 

Mitjançant aquest conjunt de dades s’han posat en comú els diferents elements soterrats a la ciutat per tal 
de, per primera vegada, tenir una visió conjunta del subsòl construït a la ciutat de Barcelona. Atesa la 
complexitat i abast del tema, tant en sòl públic com en privat, es tracta d’un dibuix que té les limitacions 
pròpies d’una tasca de tanta envergadura. No obstant, permet fer noves lectures de la ciutat de Barcelona 
i obrir un nou camp d’investigació urbana. 

 

3.3.2. El plànol de conjunt 

Es mostra, a les dues pàgines següents, en un din A3, i també a l’Annex, en un A0 a escala 1:10.000. 
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Per poder fer una lectura general dels espais construïts en subsòl es representen en un plànol tots els 
espais soterrats i les xarxes de transport públic i privat en negre. Si el plànol resultant fig. 243 es 
contrasta amb el que reflexa els elements construïts en superfície fig. 244, el primer que destaca és una 
certa desconnexió entre el teixit urbà en sobre rasant i els elements construïts en subsòl. La ciutat 
soterrada, invisible, és gairebé irreconeixible, fins al punt que molts dels referents que ajuden a explicar 
Barcelona en superfície desapareixen, però al mateix temps apareixen noves situacions que semblen 
assenyalar nous trets constitutius de la ciutat. 

En la seva forma general, el plànol de subsòl desenvolupa un patró tan extens com la pròpia ciutat 
dominat per un nus principal de línies que conflueixen on la taca edificada en subsòl és més intensa. Les 
concentracions d’unitats edificades no són ni massives ni homogèniament decreixents, sinó que són 
variades i de configuració gens semblant entre elles. Realment, el que es fa present en aquest plànol del 
subsòl és, més que les concentracions nucleades habituals en superfície, la distribució general pel pla de 
la ciutat d’ocupacions de diferents mides, essent la majoria d’elles petites i fins i tot molt menudes. També 
n’hi ha, encara que amb un número menor, de superfície gran o mitjanament gran, si bé en aquests casos 
mostren una tendència a trobar-se pròximes o annexes a algunes de les potents línies, o en llocs de 
confluències entre línies.  

D’altra banda, els límits construït de la ciutat construïda sobre i sota rasant és destacadament diferents. 
En superfície es dibuixa la línia de la costa amb una certa continuïtat, la falda de Collserola amb 
determinació, i fins i tot es poden entreveure les zones amb menys pendent d’aquesta falda on hi ha unes 
llengües construïdes, i la taca de la ciutat construïda emplena el Pla de Barcelona fins els seus límits 
administratius amb els municipis veïns al Besòs i Llobregat. En canvi, en subsòl, els límits de la ciutat 
construïda són uns altres. La línia de costa desapareix entre Montjuïc i el Llobregat, on els elements 
construïts en subsòl s’aturen quasi completament a les faldes septentrionals de Montjuïc. El límit 
administratiu pròxim al Besòs es desdibuixa considerablement, mentre que al Llobregat, excepte a la 
Zona Franca, on desapareix completament, la resta té característiques lligades al límit administratiu, més 
properes al sobre rasant. Les faldes de Collserola tenen un nivell d’ocupació molt inferior i més enllà de la 
Ronda de Dalt hi ha poques i disperses construccions; anticipant-se doncs la línia del límit. Finalment, el 
dibuix resultant dels límits de la Barcelona subterrània mostra que l’àrea construïda és més reduïda que 
en sobre rasant, ja que en les zones industrials perifèriques de la ciutat no hi ha construccions. 

Dins d’aquests límits bona part de la Barcelona oculta està coberta d’un polsim edificat, peces 
disgregades, la lògica de distribució de les quals, de manera genèrica, és que se situen encerclant les 
zones muntanyoses com els tres turons, Montjuïc o les faldes de Collserola, i els teixits històrics. És quan 
s’observa amb més detall la totalitat del plànol resultant quan sorgeixen similituds morfològiques entre 
diferents parts d’aquests que no són gens evidents en superfície, atès que es tracta d’indrets que se 
situen en posicions geogràfiques de condicions diferenciades, a més a més de ser teixits construïts en 
diferents èpoques i segons diferents formes de creixement. Dins d’aquestes similituds es poden distingir 
diferents formats i identitats, que s’estudien en l’apartat “3.3.3.c”.  

Pel que fa als buits, en el dibuix que segueix, la fig. 245, es dibuixa en negre, a trets generals, sense 
entrar en detall i obviant construccions menudes, els buits de construcció de gran mida que existeixen al 
subsòl de la ciutat i al seu entorn, en color gris clar el mar,  i en un gris una mica més fosc els municipis 
limítrofs a Barcelona, que estan exclosos de l’àmbit d’estudi. 
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Fig. 245: Dibuix-anàlisi dels buits d'ocupació en subsòl 

El dibuix dels buits que envolten l’àrea de ciutat construïda en subsòl és considerablement diferent en el 
límit de mar o muntanya. Al mar, el perímetre del límit és molt més reduït que a la muntanya, és força 
continu i ressegueix amb nitidesa una part de la costa, des de Montjuïc fins al Fòrum, com ja s’ha explicat 
en els paràgrafs anteriors. En canvi, a partir de Montjuïc i fins a la Zona Franca, el buit s’endinsa 
desdibuixant completament la línia de costa.  

El límit a la vessant muntanya es caracteritza per una figura gens uniforme, amb nombroses ondulacions 
de formes variades que van sobresortint de la línia continua que dibuixa la Ronda de Dalt. A més, dins del 
buit que dibuixa aquesta línia, i de manera dispersa, s’hi troben algunes “illes” edificades com Vallvidrera, 
Tibidabo, Sant Genís dels Agudells, Montbau i Torre Baró.  

Els límits amb els municipis veïns, en no tenir dibuixat el subsòl d’aquests, són de difícil valoració. No 
obstant, el que sí que es pot destacar és com al límit de ponent, a l’alçada de Diagonal hi ha un buit de 
mides considerables, que es correspon al Campus Universitari, mentre que a llevant hi ha una entrada 
important que es correspon al buit que deixa l’espai ferroviari encara en superfície de la Sagrera. 

A dins del continu edificat existeixen dos tipus de buits, els de forma lineal i els de forma de taca. En 
forma lineal n’hi ha pocs. Si bé el coneixement de la ciutat porta a dibuixar certes línies, els grans eixos 
que tenim al subconscient, quan s’observen a través de visions parcials, tapant la resta de la ciutat, es 
desdibuixen entre la resta de carrers i edificacions, i, per tant, no formen part dels buits destacables de la 
ciutat. Tan sols es dibuixen dos buits lineals que, com si fossin esgarrinxades, prenen força en el dibuix 
dels buits de la ciutat soterrada. Es tracta de la Diagonal, entre la plaça Maria Cristina i la Via Augusta, i la 
mateixa avinguda entre la plaça de les Glòries i el carrer Bilbao. 
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Pel que fa als buits en forma de taca dins la ciutat construïda, primerament destaca la seva disposició en 
la ciutat. Se situen formant una corona, amb diferents formes i mides, envoltant les zones centrals. 
L’observació de les característiques d’aquestes formes permet establir dos tipus de taques, aquelles que 
són de forma difusa, i les de forma compacta, amb un perímetre mínim. Les de caràcter difús tenen  límits 
serpentejants, i tenen mides diverses i connexions entre elles. Curiosament, totes elles se situen en els 
Districtes del Nord-est de la ciutat, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. 

De les de caràcter compacte, amb un perímetre mínim, se’n distingeixen dues subcategories, les de mida 
petita i mida gran. Les petites es concentren en els teixits de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Gervasi i se 
situen on en superfície hi ha parcs de barri o grans equipaments. En canvi, les de mida més gran se 
situen sota verds estratègics de la ciutat, alguns amb una orografia particular com ara els Tres Turons, el 
Putget, o d’altres que com la Vall d’Hebron i la Ciutadella. 

De la lectura d’aquests buits s’extreuen algunes consideracions: les peces amb taca de major mida i més 
regulars són una transcripció dels accidents de la geografia; les altres, però, són un reflex de la distinta 
configuració de la ciutat, diferenciant tant l’esquerra de l’Eixample del cos central de la ciutat, més regular 
i intensament ocupat en un temps previ de la ciutat (anteriorment al 1940), i el sector nord de la ciutat, 
més afectat per aspectes infraestructurals, indústries o grans serveis urbans derivats de les necessitats 
de la ciutat central. 

b) Les xarxes  

La construcció de la metròpolis actual és en gran mesura una tasca subterrània i és quan s’estudien les 
xarxes de servei i transport soterrades quan aquest fet s’accentua. La majoria de les xarxes tenen 
caràcter metropolità i han estat cabdals per permetre el desenvolupament i funcionament de la metròpolis 
d’avui en dia. No obstant, atès que l’àmbit d’estudi se centra en els límits administratius de Barcelona, es 
fa una lectura de les xarxes soterrades dins l’àmbit administratiu de Barcelona.  

Si bé en el capítol 2 s’ha descrit l’estat actual de cada una de les xarxes des del punt de vista urbanístic, i 
en el plànol general d’aquest mateix apartat estan dibuixades totes elles en un mateix document gràfic, 
distingides en diferents colors i valors de línia, l’objecte en aquesta part de la investigació és fer una 
lectura conjunta d’aquestes en relació a la ciutat. Per aquest fi, i tal i com es mostra en la següent fig. XX, 
se superposen totes les xarxes primàries de la ciutat en un mateix dibuix, en el mateix color, i en diferents 
gruixos segons la seva mida. 

Són múltiples les xarxes que ocupen el subsòl de la ciutat: comunicacions viària i ferroviària, abastament 
d’aigua, aprofitament aigua freàtica per a rec i neteja, clavegueram, climatització centralitzada, gas, 
electricitat, enllumenat, rec, recollida pneumàtica, telecomunicacions. Totes elles, com el seu nom de 
xarxa indica, són encreuaments de línies; transporten fluids, energia, materials o algunes d’elles 
persones, i tenen diferents mides segons el cas (cfr. 2.3.3.). Una altra característica pròpia d’aquestes, 
majoritàriament, és la direccionalitat, no són espais estàtics, sinó conductes dinàmics.  
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en ser un parc equipat i enjardinat, hi ha una densitat considerable de xarxes en relació als Tres Turons i, 
en certa manera, inesperada en un territori tan poc edificat. Són xarxes d’abastament d’aigua i de rec per 
la vegetació, que s’alimenten a través d’aigües freàtiques. A les faldes de Collserola, tot i no haver-hi 
densitat de xarxes, hi ha dos filaments gruixuts que destaquen: la Ronda de Dalt, amb els seus sis carrils 
soterrats i en trinxera, i la galeria completament soterrada, de 6 m de diàmetre i 12 km de llarg pel qual 
discorre el conducte d’aigua, d’1,8m de diàmetre, que travessa la serralada en horitzontal i connecta les 
dues entrades principals d’aigua de la ciutat, de forma reversible. Finalment, a la Zona Franca hi ha poca 
densitat de xarxes però, degut al seu caràcter industrial, les que hi ha són de gran mida.  

Més enllà de la densitat, el que destaca fonamentalment en aquesta xarxa de xarxes és el caràcter 
principal de les línies transversals que marquen el tronc baix de l’Eixample, amb una derivació en direcció 
a la Meridiana, i l’eco que aquest tronc rep en cotes més altes, sota les faldes de Collserola, encara amb 
la mateixa direcció, tot i que amb traces menys rotundes. 

A l’Eixample, destaca també que, malgrat aquest gran nombre de xarxes que el discorren 
transversalment, aquestes no s’agrupen, sinó que passen independentment les unes de les altres. En 
contrapartida, en direcció nord, es produeix l’agrupació més destacada de la ciutat i que ressalta entre la 
resta. Es tracta d’una sèrie de línies que a partir de l’Avinguda Diagonal, i des de diferents punts 
d’aquesta, van en direcció nord, formant un gran feix, en la sortida de la ciutat cap a Trinitat, que aglutina 
tot tipus de xarxes de servei i transport subterrànies, excepte la de clavegueram. Es marca doncs una 
clara direccionalitat cap a Montcada, que en els altres límits de la ciutat no es produeix i, per tant, és 
característic i notable.  

De nusos de xarxes se’n troben en diversos indrets de la ciutat. N’hi ha de caràcter monofuncional, 
creuaments de xarxes del mateix tipus, o de plurifuncionals, on es creuen xarxes de diferents tipus.  

De nusos monofuncionals hi ha els següents: 
- Xarxes de transport públic: hi ha vuit nusos en les que es creuen dues línies (La Pau, Trinitat Nova, 
Maragall, Verdaguer, Paral·lel, Universitat, Plaça de Sants i Sants estació), quatre nusos on se’n 
creuen tres (Sagrera, Clot, Diagonal-Provença, Passeig de Gràcia) i, finalment, un nus on se n’hi 
creuen quatre (Plaça Catalunya). Indiquen els llocs amb una potencialitat major de servei en transport 
públic.  
- Xarxa d’abastament d’aigua: el nus més rellevant es produeix a la Trinitat, on la xarxa es ramifica a 
partir del dipòsit amb el mateix nom.  
- Xarxa de clavegueram: els nusos es produeixen en els punts on hi ha els diferents dipòsits de 
retenció de pluvials, dispersos pel pla de la ciutat, i a la depuradora, per la confluència de diferents 
col·lectors que recull.  
- Xarxa de gas: a la Zona Franca, a Gran Via-Can Batlló, al Poblenou i a la Sagrera. 
- Xarxa d’electricitat: hi destaquen dos nusos, un al carrer Vilanova, i l’altra al Fòrum, on hi ha la 
central de cogeneració. 

En relació als nusos plurifuncionals, els més destacats es troben a quatre diferents punts de la ciutat: 
l’entorn de Trinitat, a les places de Glòries, Espanya i Lesseps. A Trinitat les xarxes que hi convergeixen 
són d’abastament d’aigua, metro ferroviàries, viàries. A Glòries, ferroviàries, abastament d’aigua, 
clavegueram, i en un futur també viàries. A Plaça Espanya, metro, ferroviàries, abastament d’aigua i 
clavegueram. A Lesseps, metro, viàries i clavegueram. Es tracta de punts estratègics a nivell 
infraestructural amb una intensitat de xarxes remarcable i el subsòl densament ocupat.  
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En relació als espais tècnics, aquestes taques que acompanyen els esmentats filaments i que formen part 
de les xarxes, se situen principalment en tres ubicacions. En primer lloc, en les parts elevades de la ciutat 
– la vessant sud de Collserola, el Turó de la Rovira, Trinitat, Montjuïc i Diagonal Nord- es troben els 
dipòsits d’aigua, que necessiten alçada per garantir la pressió per a l’abastament. En segon lloc, en les 
parts baixes, resseguint la costa, es troben la majoria dels dipòsits de retenció de pluvials i una 
depuradora. També hi ha tres dipòsits a Diagonal nord, ja que les conques en aquest punt se saturaven. 
Finalment, resseguint les diferents xarxes de transport, se situen les estacions que en el cas del metro se 
separen entre elles distàncies regulars. Hi ha una certa absència d’estacions a diverses parts de la ciutat 
que contrasta amb l’acumulació en les zones més cèntriques, permetent doncs entendre la centralitat a 
partir de la disposició d’aquestes. Les estacions de ferrocarril tenen una mida més gran i, per tant, el seu 
impacte sobresurt respecte les de metro. 

En definitiva, aquesta lectura conjunta de les xarxes de la ciutat permet afirmar que les xarxes expliquen, 
amb claredat i transparència, certs aspectes constitutius de la ciutat que en la lectura dels sòls ocupats, 
dels apartats anteriors, no era gens evident. Primerament, la rellevància de la condició transversal, 
paral·lela a la costa, de la ciutat de Barcelona. Quelcom que anticipava Cerdà amb la potència de la 
trama de la Gran Via, és avui una realitat patent en aquesta reiteració de línies vitals en el funcionament 
de la unitat de la ciutat que la creuen de NE a SO. En segon lloc, les zones on hi ha una densitat més 
elevada de xarxes indiquen quins són els teixits on hi ha hagut més renovació urbana en les darreres 
dècades. En tercer lloc, l’acumulació d’interseccions de xarxes i d’estacions assenyalen amb 
contundència els punts de més centralitat de la ciutat. Finalment, el darrer aspecte que aporta la lectura 
conjunta de les xarxes soterrànies és l’orografia, indica el paper destacadíssim de les cotes més baixes, 
que és allà on creix la mida d’algunes de les xarxes la de sanejament expressament) i requereix de 
complements fonamentals (dipòsits de retenció de pluvials i depuradora).   

c) Les parts: set tipus 

Tal i com s’ha dit en l’apartat a, dins del continu construït es poden distingir diferents formats i identitats, 
que tenen una naturalesa i intensitat particular. Moltes d’aquestes agrupacions amb similituds, malgrat les 
seves diferents localitzacions geogràfiques i que en superfície tenen una forma urbana completament 
diferent,  sorprenentment, en subsòl tenen semblances inesperades. 

Per tal de detectar aquests àmbits, s’ha analitzat exhaustivament el plànol general del subsòl, buscant 
semblances en la disposició i forma de les construccions subterrànies, tant de les xarxes com dels 
volums; aproximant-se i allunyant-se al plànol, llegint, pausadament i amb deteniment, les parts de la 
Barcelona subterrània. Aquesta lectura ha permès establir set tipus d’agrupacions urbanes en subsòl, que 
ocupen una part important de la Barcelona subterrània, aproximadament el 85%. Per tant, es pot dir que 
la major part del subsòl urbà de Barcelona es sintetitza amb set tipus de formats urbans en subsòl.   

L’establiment d’aquestes categories ha estat realitzat principalment en base a dos aspectes. En primer 
lloc, en relació al grau de semblança que tenen fragments de subsòl en vers a la forma dels mateixos 
fragments de ciutat en superfície. Amb aquest paràmetre es distingeixen les dues primeres categories. En 
segon lloc, en relació a les característiques de les peces ocupades en subsòl i la relació entre elles, que 
permet definir les tres següents categories pel que fa a homogeneïtat. Finalment, les dues últimes 
categories han estat determinades en relació al grau d’heterogeneïtat que presenten les peces en 
determinades àrees. 
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Fig.  247: Fragments dels set tipus 

Aquests tipus han estat anomenats de la següent manera: 
1. Ocupació amb excés sobre l’ocupació en superfície: “Excés” 
2. Ocupació amb molta similitud amb l’ocupació sobre rasant: “Gran semblança” 
3. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida gran: “Gra gran” 
4. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida mitjana: “Gra mitjà” 
5. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida menuda: “Gra petit” 
6. Ocupació amb heterogeneïtat, peces de mida molt variada i buits irregulars: “Diversitat alta” 
7. Ocupació amb heterogeneïtat, peces menudes i mitjanes, i intervals mitjans: “Diversitat mitjana” 

 A continuació s’expliquen les característiques de cada un dels set tipus de formats en subsòl: 

1. Ocupació amb excés sobre l’ocupació en superfície: “Excés”  

En aquest primer grup s’inclouen fragments de ciutat en els quals l’ocupació sota 
rasant és destacadament superior a l’ocupació de les construccions en sobre rasant. 
En alguns casos es pot deduir el fragment de ciutat del què es tracta, per la semblança 
d’algunes parts amb el sobre rasant, i en d’altres és difícilment reconeixible. 
L’aprofitament en subsòl d’aquestes àrees compta amb importants limitacions 

espacials que requereixen de reformes o recursos tècnics complexos. 

Es detecten nou àmbits de ciutat que compleixen aquestes característiques, d’oest a est: 1) Diagonal al 
voltant de la plaça M. Cristina, 2) Sants - Tarragona - plaça Espanya, 3) plaça Catalunya – passeig de 
Gràcia i voltants, 4) avinguda Catedral - avinguda Cambó, 5) la Vila Olímpica - Ronda Litoral - Port Vell, 6) 
Campus Audiovisual 22@ - CC Glòries - Meridiana Sud, 7) Parc Diagonal Mar - Fòrum, 8) La Maquinista i 
9) Can Dragó.  

 
Fig.  248: Àmbits o fragments amb excés d’ocupació 

1 2 3 4 5 6 7 



 

215 
 

El sector 1, de Diagonal als voltants de la plaça M. Cristina, inclou edificis d’habitatge, oficines i 
comercials construïts en les darreres dècades, es tracta d’edificacions aïllades, d’una alçada 
considerable, entre cinc i setze plantes, en els quals, el subsòl sempre ocupa considerablement més que 
la petjada dels edificis, que són esvelts. En el cas de les oficines i l’ús comercial, les primeres plantes 
soterrani s’utilitzen generalment per usos nobles equiparables a les plantes sobre rasant. 

L’àmbit 2,  Sants- Tarragona - Plaça Espanya,  inclou l’estació de ferrocarril més important de Barcelona 
en l’actualitat, la de Sants, on la majoria de programa és en subsòl,  l’estació de ferrocarril i metro de 
plaça Espanya, i el carrer Tarragona, que les uneix i al llarg del qual hi ha  el metro i aparcaments 
soterrats, com també n’hi ha sota el Parc Joan Miró, que es recolza al mateix carrer, i se situa 
completament sobre d’un dipòsit de retenció de pluvials. 

El fragment 3, de plaça Catalunya - passeig de Gràcia i voltants, si bé en superfície es caracteritza per ser 
una zona de la ciutat on els protagonistes són els edificis que envolten els espais lliures d’edificació, en 
subsòl tant edificis com carrers estan ocupats amb contundència. I aquestes ocupacions soterrades, fins i 
tot, se situen amb activitats diferents i fins i tot sobreposades, a profunditats diferents, fent un ús intens 
del subsòl. De fet, el passeig de Gràcia té una ocupació quasi completa degut a la línia 3 del metro que el 
recorre de nord a sud, la 4 que en fa l’últim tram, de Gran Via a plaça Catalunya, la línia 2 que el creua a 
Gran Via, i la línia1 per ronda Universitat. A més, també al llarg d’aquesta part del passeig, hi ha una sèrie 
d’aparcaments soterrats que acaben de colmatar-lo i marcar-lo amb força al subsòl. La plaça Catalunya, 
tal i com s’ha explicat en l’apartat de “3.3.Singularitats” està fortament ocupada amb xarxes de transport i 
aparcaments en subsòl, així com la plaça Universitat.   

En el cas 4, de l’avinguda Catedral - avinguda Cambó, són diferents els components que porten a una 
situació d’excés d’ocupació. Són espais amb un fort component històric i envoltats d’edificis singulars. 
L’evolució de la ciutat ha deixat en subsòl nivells de la ciutat del passat, i a més a més s’han realitzat 
obres per tal d’adaptar-se a les noves necessitats. L’espai públic i lliure d’edificació en superfície està 
altament ocupat en subsòl per aparcaments, quedant intensament ocupat i marcat amb força. 

En l’àmbit 5, la Vila Olímpica - Ronda Litoral - Port Vell, renovats pels JJOO del 1992, té unes altres 
característiques. La Vila Olímpica és un fragment de ciutat construït tot al mateix temps, sense quasi 
permanències i, per tant, amb potencial per unir les diferents promocions en subsòl per tal que 
l’aprofitament per aparcament en subsòl sigui major. I en molts dels casos la petjada de l’edificació és 
inferior a l’ocupació en subsòl, marcant-se doncs amb més intensitat el dibuix del subsòl que el de la 
superfície.  La Ronda Litoral, en aquest punt, passa completament soterrada, i a l’entorn del Port Vell hi 
ha una sèrie de peces, la majoria de les quals són aparcament, que també sobrepassen la petjada en 
sobre rasant. 

El cas 5, del Campus Audiovisual 22@ - CC Glòries, és el resultat de dues de les transformacions 
urbanes més importants de Barcelona en les últimes dècades: la prolongació de la Diagonal a partir de 
Glòries i la renovació de les àrees industrials del Poblenou -22@. L’ocupació del subsòl és molt superior 
al que sobresurt en superfície, essent una àrea amb una intensitat acusada. En el cas de la Meridiana, a 
la façana nord s’hi acumulen grans equipaments de ciutat –Auditori, Teatre Nacional i Encants- que tenen 
una ocupació en subsòl també molt superior a la superfície, i sota l’avinguda hi ha una acumulació 
important d’infraestructures que  també marquen, amb contundència, aquest àmbit. 

L’àmbit 7, el Parc Diagonal Mar i Fòrum, producte de renovacions urbanes produïdes a l’inici del s XXI, 
també de nou les petjades de l’edificació es deslliguen completament de l’ocupació en subsòl, destacant 
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doncs la intensitat d’ocupació d’aquest àmbit amb peces de grans mides i formes diverses, una mostra 
fefaent del diferent paper que pren la composició arquitectònica en superfície de la construcció en subsòl.  

Finalment, els casos 8 i 9, dels sectors de la Maquinista i Can Dragó, situats al nord de la ciutat, tenen 
una mida més reduïda que la resta però prou significativa per incloure’ls en aquesta categoria. Es tracta 
de centres comercials de gran mida, i els seus serveis associats, on una part important dels usos se 
soterren i tenen en subsòl una petjada molt més gran de la que tenen en superfície. 

Analitzant aquests nou casos, excepte els dos darrers, els altres set tenen en comú, en primer lloc, que 
curiosament se situen per sota de la Diagonal. En segon lloc, tots són àmbits de ciutat que responen a 
una de les dues següents situacions; o bé es tracta d’indrets que han estat renovats recentment, en les 
darreres tres dècades, o bé es tracta d’àmbits que se situen en punts centrals de la ciutat amb una 
intensa activitat renovadora, demanda d’espais i dotats d’una alta accessibilitat.  

Per tant, es pot afirmar que la ocupació excessiva va íntimament relacionada amb les intervencions de 
renovació urbana contemporànies o amb els indrets on hi ha una intensitat tant acusada que es recorre al 
subsòl fent-ne un ús acusat per tractar de donar cabuda a les necessitats. És probable doncs, que 
aquesta tendència es repeteixi en indrets de la ciutat on hi hagi un d’aquests dos condicionants. Pel que 
fa a la situació, quasi tots sota la Diagonal, s’entén que és resultat de ser on hi ha hagut una renovació 
més alta en les darreres dècades, i on hi ha més accessibilitat; però no sembla que sigui un condicionant 
que determini la situació de les futures “ocupacions en excés” en subsòl a la ciutat de Barcelona, donats 
els casos 8 i 9. 

2. Ocupació amb molta similitud amb l’ocupació sobre rasant: “Gran semblança” 

Aquesta categoria agrupa fragments en què la ocupació sota rasant és tan semblant a 
la sobre rasant que es podrien confondre entre elles. Es detecten un total de dotze 
àmbits amb aquestes característiques, dels quals onze són àrees de dimensions 
semblants, i se situen a llevant, i el dotzè, situat a l’oest, destaca pel seu gran abast. 
Dels àmbits de dimensions semblants en tenim de dos tipus, els formats per polígons 

d’habitatge i els que són illes tancades.  

 
Fig.  249: Fragments amb semblança d’ocupació 
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Pel que fa a les illes tancades, la majoria de les quals de l’Eixample, en tots els casos, excepte un, es 
tracta de conjunts d’illes de caràcter residencial que han estat construïdes de manera unitària, ja sigui als 
anys vuitanta com les situades a Rambla Guipúscoa, als anys noranta com part del Clot de la Mel, als 
noranta com les illes Macosa del Poblenou, les de Diagonal - Rambla del Poblenou o als 2000 com a 
Diagonal Mar. L’excepció que no va ser feta de manera unitària és el conjunt de set illes situades a banda 
i banda del carrer Ausiàs March, a partir de la plaça Urquinaona, on atès que hi havia activitat industrial al 
passat tots els blocs independentment van construir soterranis com a tallers-magatzem. Actualment molts 
d’ells estan ocupats per comerços i aprofiten els soterranis com a magatzem que dóna suport als 
comerços en planta baixa.  

En relació als polígons d’habitatge, es detecten tres casos. El primer, al nord de la ciutat, concretament al 
barri de la Guineueta. Es tracta dels polígons anomenats de Barcinova i Calinova, construïts durant els 
anys setanta i que se situen entre el passeig Valldaura i el Parc Central de Nou Barris. Tenen tots els 
blocs planta soterrània dedicada a aparcament de les mateixes mides que el sobre rasant. Destaca 
perquè queda perfectament assenyalat en subsòl podent, fins i tot, ser confós amb el dibuix en superfície.  
Es tracta d’un dels polígons més nous de la zona i on es van dedicar més recursos econòmics. De fet, a 
diferència de gran part dels de l’entorn, en aquest cas la majoria dels edificis estan dotats d’ascensors i 
aparcament. Els altres dos casos se situen al Districte de Sant Martí, concretament a la façana sud de 
Gran Via i part del polígon d’habitatges de Sud-Oest del Besós, construïts als anys cinquanta. És 
destacable com tan sols tres dels múltiples polígons d’habitatge de la ciutat ofereixen aquest grau de 
transparència entre subsòl i superfície.  

Finalment, l’àmbit amb més superfície d’aquest tipus d’ocupació en subsòl és, sense cap mena de dubte, 
el format per part dels barris de Pedralbes, Tres Torres i Sant Gervasi - Galvany. Es tracta d’un àmbit de 
ciutat d’unes mides molt superiors a la resta que han estat explicats en els paràgrafs anteriors, i que 
aglutina en superfície diferents formes de creixement la majoria de les quals d’ús residencials i que es 
resumeixen en edificacions unifamiliars, plurifamiliars aïllades i plurifamiliars entre mitgeres. Tot i 
aquestes diferències tipològiques, totes tenen en comú que han estat construïdes al llarg dels darrers 
trenta anys i que es tracta d’una zona de les més riques de la ciutat, i, per tant, amb més recursos per 
construir sota rasant, i també més necessitat per tenir els cotxes a cobert. 

Aquests casos detectats permeten dir que les empremtes sota rasant com a viva imatge del sobre rasant 
no són massa comunes, i entre els detectats hi ha aspectes determinants com l’edat, entre els anys 60 i 
el 2000 aproximadament, la riquesa o la mida de la intervenció. Les àrees d’aquest tipus ja han 
desenvolupat les seves principals possibilitats d’aprofitament del subsòl, i ofereixen certes limitacions per 
ampliar-se en un futur. 

3. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida gran: “Gra gran” 

Són tots ells fragments de ciutat en què l’ocupació en subsòl és inferior a l’ocupació 
en superfície i al mateix temps és força homogènia. També es fan presents en 
aquestes àrees, amb freqüència, línies de grans infraestructures subterrànies. La 
proporció ocupada és considerablement alta, fet que facilita deduir parcialment de 
quin teixit urbà es tracta en relació amb l’ocupació sobre rasant. A més a més, tenen 

també en comú que algunes parts d’aquestes àrees compten encara amb una certa capacitat 
d’incrementar la intensitat d’aprofitament en subsòl. 
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Es detecten cinc àrees que compleixen aquestes característiques: Bonanova; Gràcia Nova; Les Corts al 
voltant del carrer Numància; els límits Orientals de l’Eixample –principalment a la part Nova de l’Esquerra 
de l’Eixample-; l’avinguda Paral·lel - Ronda Sant Pau; la part central del barri del Fort Pienc i entorns a 
l’Eixample; i el conjunt de part dels barris de Navas – Sagrera - Sant Martí - Provençals del Poblenou. 

Totes elles tenen en comú que són àrees amb el parcel·lari de mida mitjana i gran, i que no són teixits 
històrics, sinó que de nou han estat construïts recentment, en aquests casos en els darrers cinquanta 
anys, aproximadament. En tots aquests casos es desdibuixen i perden les traces dels carrers, confonent-
se doncs el no ocupat en subsòl públic i privat i resultant una forma urbana del subsòl significativament 
diferent de la superfície. 

Fig.  250: Fragments amb “Gra gran” 

Mitjançant aquesta associació, es relacionen agrupacions amb poques semblances en superfície, fet que 
fa pensar que la forma del subsòl, de nou, té una relació poc intensa amb la de la superfície, és a dir, està 
dotada d’una certa autonomia. 

4. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida mitjana: “Gra mitjà”  

Aquesta categoria aglutina àmbits en què l’ocupació és inferior a l’ocupació en sobre 
rasant i hi ha una alternança en les mides de les peces, tot i que predominantment són 
de caràcter mitjà, i en cap cas grans. Amb la seva forma, es fa difícil endevinar a quin 
teixit en sobre rasant pertanyen.  Resulta sorprenent que a la ciutat hi hagi àrees que 

també mostrin similituds en l’agrupació d’espais ocupats en subsòl però que, en aquest cas, la mida 
mitjana sigui la predominant. 

Concretament es tracta de barris tan diversos com Guinardó, Vilapicina, part d’Horta, del Carmel i el Coll, 
Vallcarca, part del Putget i Sant Gervasi - Galvany, part de Les Corts i Sants, Hostafrancs i part del Poble 
Sec.  A diferència de les anteriors, on els fragments se situaven de manera dispersa en el pla de la ciutat, 
en aquest cas aquesta categoria es reflecteix amb una taca pràcticament contínua que se situa 
majoritàriament en la zona alta de la Ciutat, envoltant els tres turons i estenent-se fins a l’Hospitalet pel 
sud. Malgrat que els teixits que ocupen aquests diferents àmbits són considerablement diferents en 
superfície, la seves empremtes en subsòl tenen una semblança destacada. Curiosament en alguns 
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d’aquests àmbits, en els que és difícil endevinar de quin teixit es tracta, queda marcat amb força claredat 
algun dels carrers, els de caràcter línia i estructurador, sense que, no obstant, arribin a tenir un caràcter 
massa especial. 

 
Fig.  251: Fragments amb semblança d’ocupació 

Atesa la important extensió d’aquesta forma d’ocupació del subsòl, major a la resta de tipus considerats, 
és pertinent interpretar-la com un cas principal, i les seves qualitats com a representatives d’un mode 
d’aprofitament del subsòl de Barcelona. Està caracteritzat per la reiteració d’ocupacions puntuals de mida 
petita i mitjana, irregulars, que presenten continuïtats al llarg de certes vies, i que tenen encara una 
important capacitat d’incrementar l’ocupació en subsòl. 

5. Ocupació amb homogeneïtat i peces de mida menuda: “Gra petit” 

Aquesta cinquena categoria agrupa fragments de ciutat en els quals l’ocupació és 
considerablement inferior a l’ocupació sobre rasant, on la mida dels espais ocupats és 
menuda, i hi ha amplis intervals buits entre els diferents elements ocupats. Es perd 
totalment la relació de transparència entre el teixit sobre rasant i la seva empremta sota 
rasant, fent-se doncs pràcticament irreconeixible el teixit del què es tracta.  

Se situen de manera dispersa, en posicions intermèdies entre el centre de la ciutat i els seus voltants, i es 
tracta de barris tant diferents com el Poblesec, Sants, La Bordeta, Pedralbes, Gràcia, part de la 
Bonanova, part de Vallcarca, Font del Fargas, el Clot-Camp de l’Arpa i Sant Andreu. En la majoria de 
casos es tracta de teixits històrics, amb parcel·les menudes, ocupades per edificacions construïdes quan 
encara no hi havia necessitat d’aparcament i, per tant, moltes d’elles sense subsòl. I les que en tenen 
solen ser de construcció més recent. 

Es tracta, per tant, d’àrees amb una rellevant capacitat d’incrementar la seva ocupació en subsòl, tot i els 
vincles que pugui representar la distribució de les ocupacions puntuals existents. 
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Fig.  252: Fragments amb semblança d’ocupació 

6. Ocupació sense homogeneïtat amb peces de mida variada i buits irregulars: “Diversitat alta” 

En aquest tipus també l’ocupació en subsòl és inferior que l’ocupació en superfície. 
Però, a diferència de les anteriors, combina peces de diferents mides, tant menudes, 
com mitjanes i grans, i algunes d’elles unides parcialment per filaments. Hi ha doncs 
una gran diversitat morfològica, tant de plens, és a dir de peces ocupades en subsòl, 
com també de buits, dels espais entre aquestes. És aquesta diversitat la que la fa ser 

entesa com un mateix tipus. 

 
Fig.  253: Fragments amb “Diversitat alta” 
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De nou, en aquest tipus, com ja passava en l’anterior, es perd totalment la relació entre el teixit sobre i 
sota rasant, fent-se doncs difícilment reconeixible de quina part de la ciutat tracta. A més a més, 
sorprententment, uneix territoris molt diferenciats en superfície com són Ciutat Vella i el Poblenou. 

Reprodueix, en realitat, el que poden tenir en comú situacions urbanes que han tingut vincles poderosos 
amb la seva constitució física que han dificultat l’aprofitament puntual del subsòl, i que no han permès 
intervencions urbanes de substitució de superfície extens d’èpoques recents. Però que, tot i així, sí que 
n’han acollit algunes de rang contundent. 

En qualsevol cas, es tracta d’àrees amb una capacitat notable d’incrementar l’ús del subsòl.  

7. Ocupació sense homogeneïtat amb peces menudes  i mitjanes, i intervals mitjans: “Diversitat 
mitjana”” 

Finalment, en el setè i darrer tipus l’ocupació en subsòl també és inferior que 
l’ocupació en superfície. També es fa difícil endevinar de quin teixit es tracta tan sols 
mirant l’empremta edificada en subsòl. Aglutina peces diverses, majoritàriament de 
mida petita i mitjana, amb presència destacada de filaments longitudinals. És un tipus 
en què l’ocupació en subsòl és intensa i irregular, i les discontinuïtats són de format 

variat però mai grans. 
Concretament aglutina aquelles parts de l’Eixample central barceloní que, per la seva diversitat 
morfològica, no han estan incloses en les categories anteriors. En aquestes àrees pren protagonisme la 
presència de continuïtats lineals recolzades en trams de xarxes contundents, així com la capacitat 
d’increment de l’ocupació en subsòl, particularment  en alguns dels intervals irregulars que existeixen. 

 
Fig.  254: Fragments amb “Diversitat mitjana” 
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d) La definició del perímetre que delimita el centre urbà metropolità  

La definició de la Barcelona urbana de més intensitat del municipi avui en dia es troba definida en el 
subsòl d’una manera particular. Seguint aproximadament els seus límits, existeix la suma de dues figures 
que s’alternen: una sèrie de filaments longitudinals discontinus, que configuren aproximadament un gran 
recinte, junt amb una reiteració de grans superfícies irregulars saltejades. 

Es tracta de la presencia de franges de la ronda externa, que tant pel seu recorregut al litoral com a terra 
ferma, penetren al subsòl per donar efectivitat al seu traçat. Junt a aquestes, en posició també perimetral, 
hi apareixen superfícies de mida mitjana i gran de formes molt diverses, però, clarament, d’unes mides 
superiors a les ocupacions que dominen la resta de la ciutat. Aquesta figura destaca en el seu entorn, tant 
per la singularitat de la seva mida, com per la seva contundència, convertint-se en un dels fets rellevants 
del subsòl barceloní (fig. 255).  

 
Fig. 255: Planta subsòl on s’accentua el perímetre que en subsòl delimita el centre urbà metropolità 

El filament soterrat, de considerable gruix i impacte, és la figura que resulta del dibuix dels túnels per a 
cotxes i galeries d’infraestructures: la Rondes de Dalt i la Ronda Litoral. El fil se soterra, a vegades 
completament i a vegades en trinxera, ressegueix la trobada de la Barcelona amb la serra de Collserola, 
el riu Besòs i el mar, interrompent-se únicament en la seva intersecció amb els eixos de sortida d’aquesta 
part de la ciutat, que es corresponen a la Meridiana i a la Gran Via; a més a més del tram entre Montjuïc i 
la Diagonal, on aquest desapareix completament.  

L’existència d’aquesta línia posa de manifest com la ciutat contemporània confia en el subsòl per garantir 
la mobilitat ràpida de caràcter metropolità, tot evitant al mateix temps l’efecte de barrera que produiria la 
mateixa infraestructura en superfície. I a més a més, aquesta línia soterrada i l’accessibilitat associada, 
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provoca que en posicions pròximes, a vegades, hi hagi les peces de majors mides en l’ocupació del 
subsòl de la ciutat. No és casualitat.  

D’altra banda, el dibuix també mostra com, al llarg d’aquesta gran anella d’infraestructures, s’aglutina un 
conjunt d’elements soterrats de característiques similars, que destaquen principalment per les seves 
grans dimensions respecte a les del seu entorn, que arriben a una mida màxima de 11,4 has. Aquests 
elements també es caracteritzen per una sorprenent diversitat morfològica que respon a la varietat d’usos 
pels quals han estat construïts. En aquest sentit, l’arquitectura del subsòl sembla subordinar la forma de 
l’edifici a la seva funció, sense dissimular, obertament. 

La tercera característica que comparteixen aquests elements és la naturalesa dels diferents usos que 
alberguen. En la majoria dels casos es tracta d’equipaments col·lectius: o bé servidors a la gran ciutat - 
grans dipòsits, depuradora d’aigües, aparcaments d’autobusos...-, o bé servidors al ciutadà -museus, 
grans espais per a congressos, centres comercials...-. 

El conjunt resultant d’aquesta associació formada pel filament i les peces soterrades descrites, forma una 
corona construïda en subsòl. Sorprenentment, com si d’una muralla es tractés, aquesta “fortificació” 
subterrània contemporània encercla la posició del centre urbà metropolità de Barcelona com en l’època 
medieval ho feien en superfície murs i baluards. 

Finalment, aquest dibuix també mostra com la costa de Barcelona en subsòl té una formalització 
particular, que no s’evidencia en superfície. Quan s’observa Barcelona des del mar, en superfície, es 
percep d’una manera força homogènia, amb excepcions en certes edificacions en alçada construïdes en 
la darrera dècades, en zones de renovació. En canvi, en subsòl la costa es marca amb contundència, al 
llarg de tot el seu desenvolupament edificat, amb peces de gran mida i de morfologia diversa. Així doncs, 
la particularitat de la costa en subsòl és l’acumulació de singularitats. 

e) Les peces més profundes i les peces més grans 

Els elements singulars de la ciutat en superfície tenen un impacte en el paisatge urbà, ja sigui per la seva 
formalització en façana o bé per la seva alçada, com a fites urbanes. Una vista aèria de la ciutat de 
Barcelona permet distingir amb claredat elements que sobresurten del magma de la homogeneïtat d’una 
ciutat continguda en alçada, imatge típica en les ciutats europees mediterrànies. A Barcelona, la majoria 
d’aquests edificis-fites se situen resseguint la Diagonal i alguns altres a la línia de costa. 

Per descobrir quina és la posició dels edificis-fites en subsòl, es dibuixa una perspectiva global de ciutat 
amb els edificis que tenen més de quatre plantes de profunditat (fig. 256), ja que és a partir d’aquesta 
mida que es considera que les edificacions comencen a ser singulars per la profunditat que tenen. Atès 
que la mida de quatre plantes es proporcionalment reduïda en relació a la ciutat, la profunditat es 
multiplica per 10 perquè gràficament tingui la suficient mida per ser analitzada en volumetria, i s’extrueix 
en negatiu, és a dir, cap amunt, enlloc de cap avall que és com realment és, per tal de poder veure amb 
més claredat el resultat.  

La construcció del subsòl de la ciutat, novament, mostra característiques particulars en vers el que estem 
habituats en superfície: la imatge mostra que les peces soterrànies profundes se situen d’una manera 
molt més dispersa del que passa en sobre rasant. Tot i així, dins d’aquests aparent desordre, es poden 
entreveure certes lògiques.  
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Fig. 256: Elements amb quatre o més plantes soterrades (proporció vertical multiplicada per deu, i en negatiu) 

En primer lloc, destaca l’agrupació d’aquestes peces en una zona que engloba una gran part de la ciutat. 
La majoria dels elements se situen dins d’un gran el perímetre delimitat al nord i nord est per l’avinguda 
Meridiana i el carrer Independència; al nord oest per ronda General Mitre, la part superior del carrer 
Balmes i el passeig de Bonanova; pel sud oest per la Via Augusta i la continuació de la Ronda el Mig; i al 
sud pel carrer de Sants - Paral·lel i el Moll de la Fusta. En contrapartida, a la resta de la ciutat hi ha 
poques peces profundes, i hi ha un gran buit amb absència pràcticament total d’aquest tipus d’elements al 
Districte de Sant Andreu i de Sant Martí, excepte en la part de l’avinguda Diagonal que discorre pel 
Poblenou. 

Dins d’aquesta agrupació, hi ha una major nombre de peces d’aquestes característiques al llarg de 
Passeig de Gràcia i a Diagonal Nord. I, en parar atenció a les diferents profunditats dels edificis, es 
denota que gran part de les peces amb més profunditat, grafiades amb vermells més foscos, se situen en 
l’eix format per les Rambles- Passeig de Gràcia i Diagonal nord. D’aquest eix cal destacar que la peça 
més profunda de la ciutat se situa a Ciutat Vella, concretament a Les Rambles. 

És, però, destacable que les peces profundes amb una ocupació en planta de gran mida, sorprenentment, 
se situen totes elles fora d’aquest perímetre. La majoria acompanyen grans avingudes de ciutat com 
Meridiana, Diagonal, i Ronda de Dalt, i estan ocupades per usos servidors de la ciutat com 
infraestructures hidràuliques, centres comercial o equipaments. 

Així doncs, la imatge en perspectiva dels elements més profunds de la ciutat és inusual i posa de manifest 
que en subsòl, a través de la profunditat, no es detecta l’estructura urbana d’aquesta però sí les parts on 
s’hi acumula més riquesa. 

Pel que fa a ocupacions de major mida en el subsòl de Barcelona, entre el polsim de peces que ocupen el 
seu subsòl urbà, en destaquen unes, que per la seva gran mida tenen un impacte important en el plànol 
resultant, que té unes característiques ben diferents que el precedent (fig. 257). Es dibuixen en negre les 
peces que tenen a partir d’uns 15.000 m2 d’ocupació en planta, mentre que la resta queda en gris clar. 
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Fig. 257: Elements en subsòl que tenen una ocupació en planta de més de 15.000  m².  

Totes elles tenen diferents aspectes en comú que permeten extreure certes reflexions. Primerament, el 
que ressalta a primer cop d’ull és la seva ubicació perifèrica. Se situen encerclant els districtes més 
cèntrics de la ciutat, on no n’hi ha cap d’aquestes característiques. Per tant, es pot dir que les peces de 
gran ocupació en subsòl no se situen mai en zones centrals, i que és en canvi en la perifèria on troben el 
lloc per construir-se, atesa la major quantitat de sòl disponible i el major grau de renovació urbana. 

En segon lloc, destaca que els usos de gairebé la totalitat d’aquestes peces són de caràcter col·lectiu. 
Corresponen o bé a espais de magatzem de gran mida per aparcaments de vehicles sota edificis d’ús 
col·lectiu, cotxeres o dipòsits de vehicles - autobusos públics, o bé a espais a on s’hi desenvolupa activitat 
humana com universitats, museus, centres comercials, oficines...Tots aquests usos detectats són 
necessitats sorgides en les darreres dècades, i, per tant, la lliçó que se’n pot treure és que és probable 
que en el futur el nombre d’aquestes grans peces de gran impacte creixi en situacions perifèriques per 
donar solució a les necessitats que vagin sorgint.  

Finalment, destaca la situació majoritàriament aïllada d’aquestes peces. Excepte en el cas del Fòrum, on 
es relacionen entre elles, en la resta de casos les grans peces se situen disperses per la perifèria, 
separades considerablement entre elles, sense tenir cap relació aparent. Però si es mira el context en el 
qual es troben, gran part se situen en proximitat o fins i tot contigüitat amb infraestructures principals. En 
contrapartida, al Fòrum hi ha una agrupació de quatre peces de gran mida, essent la taca resultant molt 
superior a la resta. És el resultat d’una renovació urbana de gran abast desenvolupada amb poc temps, i 
amb l’estratègia global de subsòl, tal i com s’ha explicat en l’apartat “3.2.4. Singularitats en situacions 
concretes”. 
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f) Intensitat i preu del sòl 

Construir al subsòl suposa un esforç tècnic superior al que suposa construir en superfície, a més el 
procés constructiu necessita de més temps, ja que primerament cal excavar. Sembla lògic doncs pensar 
que construir sota rasant esdevingui més costós que en superfície. En aquest sentit, tant l'ITA 
(International Tunnel Association ) com l’ACUUS (Associated Research Centres for Urban Underground 
Space), com molts autors que han estudiat el tema, sostenen també aquest increment de cost, i alguns 
han intentat xifrar la diferència. Un exemple seria el cas de Tòquio i Helsinki,. Determinats a part de per la 
construcció, també per la geologia, hi ha diferències considerables entre construir en subsòl a Tòquio, on 
la relació del cost de construir en subsòl vers a la superfície se situa entre el doble i el triple, que a 
Helsinki, on el subsòl és rocós i es realitza mitjançant explosió, i el cost és equivalent al de superfície. 
(MAIRE, 2011, 104-105). En tot cas, cal ser prudent amb les xifres, i com que no es disposen de dades 
concretes per a la ciutat de Barcelona, l’única certesa és que té un sobre cost, ja que el subsòl no és de 
tipus rocós i el nivell freàtic és elevat en moltes zones de la ciutat. Aquest fet dóna peu a pensar que la 
construcció al subsòl a Barcelona pot estar relacionada amb el preu del sòl, i que, per tant, la lectura de la 
Barcelona subterrània permeti treure a la llum relacions en aquest sentit, i per això s’analitza aquest 
aspecte en aquest apartat.  

En  termes generals, l’estudi de valors de sòl de les ciutats denses com ara Barcelona s’analitzen en base 
al “Valor de repercussió de sòl”, el valor atribuïble al sòl per cada metre de sostre (€/m² de sostre). 
D’aquesta manera es poden comparar els valors entre diferents zones de la ciutat. Els preus unitaris de 
sòl entesos com a preu per metre de superfície de parcel·la resulten només apropiats en usos industrials 
o bé en zones de baixa edificabilitat. Tot i així, atès que no existeix una base de dades de valors de 
repercussió del sòl de tots els barris de Barcelona, es treballa amb les dades de les quals es disposa, 
provinents de l’Institut Municicpal d’Informàtica, que són els valors dels locals cadastrals i la mitjana de 
valors unitaris de l’any 2010 de la taula que segueix. 

Aquesta informació expressa una aproximació al “valor de repercussió de sòl“ de cada zona en la mesura 
que es mapifica la columna del valor de sòl. Cal posar de relleu diferents aspectes: en tractar-se de valors 
cadastrals són inferiors als de mercat, en considerar tot el volum edificat amb espais comuns es redueix 
també el valor, però incorpora els aprofitaments diferenciats d’usos terciaris, comercials i altres que 
tendeixen a incrementar els valors en aquelles zones de majors centralitat amb aprofitaments d’aquest 
tipus. Per tots aquests motius, i seguint les indicacions de la Sra. Pilar García Almirall, catedràtica del 
Centro de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, es prenen com a 
referència aquestes xifres, ja que es tracta de valors que es consideren una bona aproximació, en la 
mesura que tenen en compte un cert aprofitament ponderat (considerant els usos). La distribució del valor 
del sòl de Barcelona diferencia els seus barris. Analitzant les dades del quadre, es troben quatre forquilles 
que relacionen preus del sòl i posició geogràfica dels barris: 

- Entre 300 i 600 €/m²: se situen al nord i sud, principalment als districtes de Nou Barris, St. Andreu, 
Horta-Guinardó i Sants Montjuïc; i també a teixits històrics de Gràcia i Ciutat Vella.  

- Entre 600 i 700 €/m²: se situen als barris que se superposen a una línia imaginària que uniria el 
Poblenou amb Vallcarca i Penitents, a més a més de tres barris en d’altres indrets: Sant Antoni, 
Hostafrancs i La Maternitat.  

- Entre 700 i 800 €/m²: comprèn als barris que tenen front marítim, l’Esquerra de l’Eixample, Sarrià i 
Sant Gervasi-Bonanova 

- Entre 800 i 1.000 €/m²: se situen al sud oest de la ciutat i són els barris de Pedralbes i Vallvidrera. 
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 Valors dels locals cadastrals i mitjana dels valors unitaris - Any 2010 - Valors unitaris (€/m2)  

Dte.   Barris 
Valor 

cadastral 

Valor 
del 
sòl 

Valor de la 
construcció 

més 
serveis Dte.   Barris 

Valor 
cadastral 

Valor 
del 
sòl 

Valor de la 
construcció 

més 
serveis 

   
BARCELONA     657 394 262    

 

Ci
uta

t V
ell

a   1. el Raval 541 317 223 

No
u B

ar
ris

 

  44. Vilapicina i la 
T  Ll b  

565,5 314 252 
  2. el Barri Gòtic 557 338 219   45. Porta 579,58 277 303 
  3. la Barceloneta 726 381 343   46. el Turó de la 

P i  
532,2 323 209 

  4. Sant Pere, Santa 
C i  i l  Rib  

456 281 174   47. Can Peguera 393,7 194 199 

Ei
xa

mp
le 

  5. el Fort Pienc 730 452 278   48. la Guineueta 561,7 302 259 
  6. la Sagrada 

F íli  
683 456 227   49. Canyelles 558,9 280 279 

  7. la Dreta de 
l'Ei l  

827 559 267   50. les Roquetes 463,5 221 242 
  8. l'Antiga Esquerra 

d  l'Ei l  
771 523 248   51. Verdun 529,9 278 252 

  9. la Nova Esquerra 
d  l'Ei l  

742 484 258   52. la Prosperitat 518,8 259 258 
  10. Sant Antoni 663 445 218   53. la Trinitat Nova 499,9 276 224 

Sa
nts

-M
on

tju
ïc 

  11. el Poble Sec - 
P  M j ï  

525 294 231   54. Torre Baró 513,3 283 227 
  12. la Marina del 

P  V ll  Z  
533 299 234   55. Ciutat Meridiana 420,0 183 237 

  13. la Marina de Port 557 277 277   56. Vallbona 475,4 201 258 
  14. la Font de la 

G ll  
598 349 250 

Sa
nt 

An
dr

eu
 

  57. la Trinitat Vella 498,5 236 262 
  15. Hostafrancs 660 377 283   58. Baró de Viver 514,4 202 307 
  16. la Bordeta 597 306 291   59. el Bon Pastor 451,6 218 234 
  17. Sants - Badal 594 357 237   60. Sant Andreu 579,6 318 261 
  18. Sants 595 363 232   61. la Sagrera 558,8 310 249 

Le
s C

or
ts   19. les Corts 808 479 329   62. el Congrés i els 

I di  
585,9 356 230 

  20. la Maternitat i 
S  R  

691 358 333   63. Navas 593,2 355 238 
  21. Pedralbes 903 577 326 

Sa
nt 

Ma
rtí

 

  64. el Camp de 
l'A  d l Cl  

612,0 387 225 

Sa
rri

à-
 

Sa
nt 

Ge
rva

si 

  22. Vallvidrera, el 
Tibid b  i l  Pl  

831 531 300   65. el Clot 624,3 377 247 
  23. Sarrià 799 501 298   66. el Parc i la 

Ll  d l 
643,0 353 290 

  24. les Tres Torres 840 486 353   67. la Vila Olímpica 
d l P bl  

740,2 394 347 
  25. Sant Gervasi - la 

B  
776 472 304   68. el Poblenou 633,7 369 265 

  26. Sant Gervasi - 
G l  

819 536 284   69. Diagonal Mar i el 
F  M í i  d l 

787,6 348 440 
  27. el Putxet i el 

F ó 
699 452 247   70. el Besòs i el 

M  
588,3 304 284 

Gr
àc

ia 

  28. Vallcarca i els 
P i  

690 388 295   71. Provençals del 
P bl  

669,4 383 284 
  29. el Coll 552 309 243   72. Sant Martí de 

P  
571,5 316 256 

  30. la Salut 635 371 263   73. la Verneda i la 
P  

536,8 288 247 
  31. la Vila de Gràcia 591 405 186     NC 1.887,6 1.441 446 
  32. el Camp d'en 

G  i G à i  
674 448 226  

 

Ho
rta

-G
uin

ar
dó

 

  33. el Baix Guinardó 617 366 250 
  34. Can Baró 626 372 254 Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de 

locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica. 
A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns 
repercutible per calcular els valors dels locals. 

  35. el Guinardó 564 327 237 
  36. la Font d'en 

F  
568 288 280 

  37. el Carmel 492 258 234       
  38. la Teixonera 523 261 256 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda. 
Dades obtingudes de les Bases de Dades de l'Impost sobre béns immobles 
a Gener 2010, facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de 
Barcelona. Elaboració pròpia 

  39. Sant Genís dels 
A d ll  

552 287 265 
  40. Montbau 581 236 345 
  41. la Vall d'Hebron 602 300 302 
  42. la Clota 338 236 103 
  43. Horta 523 272 252       
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Se superposen ambdós conceptes, preu del sòl i construcció al subsòl a Barcelona, en el mateix 
document gràfic, fig. 258, per tal de mirar de trobar possibles lògiques. 

 
Fig. 258: Superposició de les ocupacions en subsòl i la riquesa interpretada en trames grises (més fosc més ric) segons barris 

Posant en relació aquestes diferents zones i observant les ocupacions al subsòl es detecten els següents 
aspectes: 

A les zones amb un valor del sòl més baix, entre 300 i 600 €/m², es denota amb claredat que hi ha menys 
intensitat d’ocupació que en la resta de zones. També, com a particularitat, són les zones on hi ha una 
alternança més gran de mides, havent-hi grans elements dispersos entre nombrosos petits elements. 

Les zones amb un valor del sòl entre 600 i 700 €/m² tenen una proporció d’ocupacions en relació a l’espai 
no ocupat similar, posant doncs en relació zones amb característiques força diferents en superfícies i 
localitzades en ubicacions diverses de la ciutat . 

Les zones amb valors entre 700 i 800 €/m² són amb diferència les que tenen una intensitat d’ocupació 
més elevada i destaquen amb contundència en el plànol.  

En contrapartida, les zones amb valors de sòl més car, entre 800 i 1.000 €/m², situades lluny del centre de 
la ciutat, tenen molt poca ocupació, com s’observa a Vallvidrera i Pedralbes on hi ha una ocupació molt 
similar a les de més baixa densitat. 

Totes aquestes observacions posen de relleu que el valor del sòl és un aspecte que condiciona 
parcialment les ocupacions en el subsòl urbà barceloní. Sobretot el valor del sòl condiciona l’ocupació en 
subsòl als valors baixos, en els quals no hi ha en cap cas una alta intensitat d’ocupació. En canvi, pel que 
fa a les altes intensitats d’ocupació, es denota que aquestes, a més a més de tenir relació amb el preu del 
sol, estan també fortament condicionades per la centralitat i l’accessibilitat. 



229 
 

 g) Soterranis i activitat econòmica 

 

 

 
. 

 

Fig. 259: Plànol d’intensitat 
d’oficines, any 2000. 
Superposició d’una  síntesi del 
eixos “prime 1 i 2” de major 
centralitat que es grafia sobre 
el carrer amb una línia de 
color vermell o carbassa, i 
calorejat sobre les illes per la 
intensitat d'ús terciari a front 
de carrer, de vermell a verd 
segons la intensitat, entesa 
com a sostre terciari/superfície 
de parcel·la, d'acord als locals 
i a la tipificació del cadastre. 
(Centre Política del Sòl i 
Valoracions, Pilar  García 
Almirall,  per encàrrec de la 
Gerència de Cadastre de 
Barcelona). 

Fig. 260: Plànol d’intensitat de 
comercial any 2000, de 
vermell a verd segons la 
intensitat. (Centre Política del 
Sòl i Valoracions, Pilar  García 
Almirall, realitzat per encàrrec 
de la Gerència de Cadastre de 
Barcelona) 

 

Fig. 261: Plànol, a la mateixa 
escala que els anteriors, del 
subsòl construït a Barcelona 
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Els plànols que precedeixen posen de manifest que sí que hi ha una relació entre el subsòl construït i la 
intensitat amb l’activitat econòmica a la ciutat, concretament amb l’activitat comercial i d’oficines.  

En el cas de les oficines, es fa palès que en els llocs de la ciutat amb més intensitat d’aquest ús, 
marcades en vermell en el plànol que precedeix, coincideixen amb indrets on hi ha una alta ocupació en 
subsòl: Passeig de Gràcia i la Diagonal Nord queden marcats en ambdós plànols, entre d’altres zones 
també intenses. A més, si s’actualitzés el plànol d’oficines a data d’avui, amb els desenvolupaments més 
recents al 22@, es constataria de nou que també en aquests casos allà on hi ha oficines hi ha intensitat 
en l’ocupació del subsòl. Per tant, s’evidencia que l’ús d’oficines i l’ocupació en subsòl estan relacionats, i 
si bé no sempre que hi ha intensitat en subsòl, en superfície hi ha oficines, sí que quan hi ha intensitat 
d’oficines en sobre rasant hi ha intensitat d’ocupació en sota rasant. 

En el cas del comerç passa quelcom similar. Al contrastar el plànol de subsòl construït amb els indrets de 
Barcelona on hi ha una intensitat comercial més acusada, els punts de colors més vermellencs del plànol, 
es denota que ambdós conceptes estan també en relació. Hi ha també una alta ocupació en subsòl en els 
casos que hi ha una intensitat comercial notable. 

En definitiva, es pot dir que les intensitats en activitat econòmica i en construccions al subsòl van 
íntimament lligades. 
 

 
h) Compacitat absoluta i índex de diversitat urbana versus subsòl construït 

 

Fig. 262: Plànol de la Compacitat absoluta 2013.  (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona). 
La Compacitat absoluta (CA) és la relació entre el volum edificat sobre la superfície de l’àmbit d’estudi. Informa de la intensitat edificatòria 
que exerceix l’edificació de qualsevol tipus (residencial, terciària o industrial) sobre un determinat teixit urbà. 
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Fig. 264: Elements amb quatre o més plantes soterrades (proporció vertical multiplicada per deu) 
 

Fig. 263: Plànol de l’índex de diversitat urbana 2013.  (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona). 
Indica el nombre de bits d’informació per individu en una àrea determinada. Els individus, a la ciutat, es tradueixen en persones jurídiques: 
activitats econòmiques, associacions, entitats i equipaments.  
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Els plànol de compacitat absoluta (fig. 262) i diversitat urbana (fig. 263) de Barcelona, realitzats per 
l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, relacionen aspectes que permeten fer una nova lectura. El de 
compacitat posa en relació el volum edificat sobre rasant amb sobre la superfície de sòl. El de diversitat 
posa en relació la quantitat de persones jurídiques, és a dir activitats econòmiques, associacions, entitats 
i equipaments,  i la quantitat relativa de cadascuna d’aquestes (abundància). Ambdós plànols han estat 
realitzats mitjançant sistemes d’informació geogràfica (GIS) que permeten passar les bases de dades 
amb el dibuix, i estudiant la ciutat amb una malla de 100 x 100 m.  

Ambdós documents tenen en comú que les àrees amb més compacitat i diversitat de la ciutat es 
concentren principalment en les mateixes zones. Majoritàriament però no totalment. Si bé les zones més 
intenses en el plànol de diversitat s’aturen a la Meridiana, en el plànol de la compacitat van més enllà, i 
també se’n troben d’intenses per sota la Diagonal. 

Curiosament, les àrees en què hi ha més diversitat i compacitat a la vegada es corresponen amb els 
indrets on hi ha els edificis més profunds en sota rasant (fig. 264). És a dir un gran el perímetre delimitat 
al nord i nord est per l’avinguda Meridiana i el carrer Independència; al nord oest per ronda General Mitre, 
la part superior del carrer Balmes i el passeig de Bonanova; pel sud oest per la Via Augusta i la 
continuació de la Ronda el Mig; i al sud pel carrer de Sants - Paral·lel i el Moll de la Fusta. 

Aquests dos plànols tenen també diferències. Si es comparen de nou, es posa de manifest que al nord 
oest de la ciutat tenen característiques no coincidents. Si bé la compacitat és mitjana – alta a part del 
Districte de Sarrià Sant Gervasi, la diversitat no. En canvi, pel què fa a la intensitat en les construccions 
subterrànies, en aquesta àrea sí que hi ha una intensitat d’ocupació considerable. 

En canvi, en l’Eixample, quan se superposa el plànol de subsòl i el plànol de diversitat, es denota que les 
zones on disminueix la diversitat, també hi ha una menys ocupació. 

Així doncs, es pot dir que en la major part del Pla de Barcelona els aspectes de la compacitat i la 
diversitat van lligades entre elles, mentre que en relació al subsòl, en les zones més compactes i en gran 
part de les més diverses hi sol haver una intensitat notable en subsòl. Finalment afegir que també que en 
les zones on tant la compacitat com la diversitat són altes, s’hi localitzen els edificis més profunds, els 
“grata-inferns” del subsòl. 

i) El subsòl construït en la relació amb el relleu, la terra i l’aigua  

La duresa del sòl no té implicacions en el subsòl construït 

Un estudi del subsòl de la ciutat per força ha de tenir en compte el seu basament, la geologia. La situació 
de les ciutats no és accidental, sinó que la hidrologia i la geologia hi juguen un paper important. Es tracta 
d’aspectes que són crucials en la disposició de la ciutat, en definir les possibilitats i impossibilitats dels 
assentaments urbans i els futurs desenvolupaments. 

La geologia ha estat crítica pel desenvolupament de les ciutats al llarg de la història. Existeixen hard rock 
cities (Nova York, Estocolm, Helsinki...) i soft rock cities (Londres, Paris, Moscú...). Les ciutats de París i 
Moscú se situen sobre sòls argilosos o calcaris, les característiques dels quals permeten instal·lar 
enterrats amb relativa facilitat els serveis soterrats. Londres està construïda a la plana al·luvial del riu 
Tàmesis, amb sòls deltaics i amb un estrat impermeable d’argila. Aquest estrat d’argila, denominat 
London Clay ha tingut un rol important per la ciutat ja que, a més a més de fornir a la ciutat de materials 
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de construcció, permet facilitar les obres soterrànies gràcies a la impermeabilització que comporta. No és 
casualitat que a Londres, on el subsòl és argilós, material plàstic ideal per la construcció de conductes 
soterrats, hagi estat la primera, a partir de la meitat del segle XIX, en construir la més gran xarxa de 
transport del món en subsòl. (HILLMAN, 1983: 188). Les ciutats fundades sobre sòls compactes i difícils 
d’excavar, també segons Hillman, tendeixen a créixer en alçada. La duresa del substrat geològic facilita la 
realització de fonaments per edificis amb desenvolupaments verticals. Un exemple d’aquest fenomen és 
Manhattan, on el subsòl rocós de l’illa ha procurat un basament sòlid pels fonaments dels gratacels. 

Tenint coneixement d’aquest context, on la naturalesa del subsòl condiciona fortament la ciutat, sorgeix la 
necessitat d’esbrinar fins a quin punt a Barcelona la naturalesa del subsòl, tant pel què fa a aspectes 
geològics com hidrològics, té alguna relació amb el que ha estat la construcció d’espais soterrats. Per tal 
de constatar les possibles relacions es realitza un dibuix superposant els elements construïts en subsòl 
amb el plànol geològic del pla de Barcelona d’una banda i a la hidrologia de l’altra (fig.265). 

La naturalesa del sòl de Barcelona té principalment tres tipus de sòl: terrenys sedimentaris del quaternari 
recent d’origen fluvial o fluviodeltaïc -sorres i graves, molt permeables- en el front costaner del pla i el 
delta del Besòs; sòls del quaternari antic -argiles vermelles, llims groguencs o marrons amb nòduls i 
crostes calcàries amb sorres i graves- a la part del Pla; i formacions paleozoiques -fonamentalment de 
roques granítiques, pissarres, esquistos, quarsites i calcàries- a la vessant de Collserola i els turons.  

Tot i aquestes diferències de sòls, l’observació de la superposició de la geologia i les construccions 
soterrades posa de manifest que aparentment no hi ha una relació directa entre la naturalesa del sòl i la 
construcció en subsòl. Existeixen zones amb la mateixa intensitat d’ocupació en sòls dels tres tipus. Així 
doncs, la duresa del sòl, malgrat que podria representar una oposició de la naturalesa a ser escarabat, no 
té implicacions de caràcter global en el subsòl construït a hores d’ara, si bé pot haver-la tingut en el 
passat, quan les dificultats tècniques per excavar eren més importants.  

 
Fig. 265: Plànol del subsòl de Barcelona construït en relació a la geologia (dades geològiques: Institut Geològic de Catalunya) 
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Un exemple il·lustratiu es produeix en les zones amb sòl de formacions paleozoiques, grafiades en verd i 
pròpies dels turons i Collserola. Si bé en la majoria de casos no hi ha massa ocupacions, el Turó de 
Monterols, que està majoritàriament ocupat, contradiu la tendència general. En la resta de sòls d’aquest 
tipus, les poques ocupacions que hi trobem en subsòl són de caràcter puntual i agrupades. Això es deu 
principalment a altres condicionants com el caràcter natural dels espais o la protecció urbanística per 
preservar els turons de la ciutat, entre d’altres, que no depenen de la geologia. 

Un altre exemple significatiu són les zones de sòls fluviodeltaïcs que s’endinsen des de la costa cap al pla 
resseguint les antigues rieres de Barcelona. En aquest cas, de nou es denota com geologia i ocupació del 
subsòl no van de la mà, ja que la seva ocupació en subsòl no és significament diferent respecte als sòls 
que les envolten, tot i tenir característiques geològiques pròpies.  

Així doncs, tot i que històricament la urbanització del Pla de Barcelona estava fortament relacionada amb 
el tipus de sòl com mostra el plànol Almera de 1888 (cfr. 2.3.2.a), on es lliga estretament la naturalesa del 
sòl amb el procés urbanitzador, en l’actualitat es manifesta una manca de relació entre ambdós aspectes.  

El fort creixement urbà de les últimes dècades i els avenços en la tècnica són les principals causes que 
han provocat la ruptura d’aquesta relació entre construcció i geologia. Es podria dir que l’home, gràcies al 
domini de la tècnica i per fer front a les necessitats, ha ocupat el subsòl de la ciutat superant 
condicionants com la seva naturalesa geològica. 

El dibuix del sota rasant urbà indica la orografia de la ciutat   

L'orografia (del mots grecs όρος, turó, i γραφία, escriure) és la part de 
la geografia física, i també de la geomorfologia, que estudia el relleu, i la 
seva estructuració en una regió determinada. 

L’orografia de la ciutat ve reflectida en la forma del subsòl construït. A 
aquests efectes, s’analitza una franja vertical de Barcelona, de mar a 
muntanya, des de dos punts de vista, el de l’evacuació de l’aigua i el de 
l’ocupació del subsòl (fig. 266 i 267). D’ambdós dibuixos se’n poden 
destacar diversos aspectes que expliquen amb rapidesa fets constitutius 
geogràfics de la ciutat. 

Pel què fa a l’evacuació de l’aigua, es dibuixa la xarxa primària de 
col·lectors de la franja vertical proporcionant els gruixos de manera que 
donin fe dels diferents canvis que es produeixen (fig. 266). El dibuix deixa 
veure tres moments destacats. A dalt, enmig dels buits de Collserola i els 
turons, s’hi destaca el col·lector de la Vall d’Hebron i la xarxa que l’alimenta, 
on la directiu i la intensitat d’aquest és marcadament diferent a les del seu 
entorn i a les del conjunt, que tenen majoritàriament un caràcter vertical. 
D’altra banda, la part central del dibuix, el Pla de Barcelona, es caracteritza 
per una distribució dels col·lectors força homogènia. Finalment, el mar 
queda marcat per l’augment de la mida dels col·lectors que hi arriben, així 
com la quantitat. Es constata doncs que el dibuix de la xarxa de 
clavegueram també expressa aspectes de la condició geogràfica de la ciutat. Fig.  266: Mida de la xarxa de 

clavegueram en una franja vertical. 
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En relació als elements construïts al subsòl, analitzant una altra franja 
vertical, fig. 267, es detecten els canvis que pren la forma urbana en el 
subsòl en els diferents episodis geogràfics de la ciutat. En el cas de la 
serralada de Collserola, aquesta queda marcada pel negre absolut, la total 
desocupació del subsòl, que posa de manifest amb contundència un dels 
trets geogràfics característics de Barcelona. D’altra banda, la trobada de 
Collserola amb la ciutat s’il·lustra d’una manera particular, es manifesta amb 
una ocupació del subsòl de forma disgregada amb peces menudes sense 
un ordre aparent, i el contrast de certes peces grans que acompanyen el 
filament de la Ronda de Dalt, tal i com s’ha explicat en aquest mateix capítol, 
l’apartat anterior titulat “la definició del perímetre que delimita el centre urbà 
metropolità”.  

A continuació, la Vall d’Hebron queda representada amb concentracions 
fibrades d’ocupació entre buits de negre absolut que són els turons. Ja al 
territori en pendent abans del Pla, existeix l’alternança entre dos teixits amb 
un grau clarament diferenciat d’ocupació: Sant Gervasi i Gràcia. Al primer 
s’hi troben més peces que no pas al segon, on a part d’haver-n’hi menys 
també són més petites. Com a conseqüència, en aquest cas els dos teixits 
es distingeixen pels seus trets morfològics diferenciats, no com a 
conseqüència del fet geogràfic, ja que estan en territoris amb pendents 
similars. 

En arribar al Pla de Barcelona, l’Eixample queda representat per la relativa homogeneïtat i la contínua 
repetició de peces similars en mida i forma, tal i com s’explica més endavant en aquest mateix capítol, a 
l’apartat “la condició de ciutat homogènia de l’Eixample”. Quan la ciutat s’apropa al mar, a Ciutat Vella, es 
produeix un descens de l’ocupació tant considerable que la majoria del sòl roman intacte en sota rasant, 
produint-se un buit singular que es fa més palès pel contrast que aquest té amb l’Eixample, força més 
ocupat, i amb l’arribada de la ciutat a la costa, que queda contundentment assenyalada en subsòl per 
l’aparició de grans peces edificades.  

Tan sols amb poques pautes, es pot entreveure que és la geografia de Barcelona la que es veu reflectida 
al subsòl de la Ciutat, d’una forma pròpia, diferenciada, que denota modes diferents en l’aprofitament i, 
potser, en la seva possible evolució. 

Si enlloc d’una franja vertical s’observa tota Barcelona, els aspectes explicats en els paràgrafs anteriors 
que relacionen ocupació del subsòl i topografia es repeteixen en altres parts de la ciutat. No hi ha 
ocupació en els turons ni a Collserola. A les faldes de les elevacions topogràfiques hi ha peces petites i 
disgregades, que anuncien la presència de turons. Al pla de la ciutat hi ha diversitat d’ocupacions i la 
forma depèn més d’altres factors que no pas de la topografia. Finalment, la costa s’identifica amb una alta 
ocupació formada per grans peces que destaquen respecte els teixits precedents, i la presència soterrada 
de la Ronda Litoral. 

Fig. 267: Edificacions en subsòl en 
una franja vertical. 
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Fig. 268: Plànol del subsòl de Barcelona construït en relació a la topografia (dades topogràfiques ICC) 

El condicionant de l’aigua subterrània en les construccions soterrades  

L’observació de la hidrologia de Barcelona posa de manifest de nou la qüestió de fins a quin punt la 
naturalesa del subsòl, en aquest cas l’aigua subterrània, ha condicionat les construccions sota rasant. En 
el plànol de la fig. 269 es mostra la caracterització de l’aqüífer superposat amb les antigues rieres i les 
construccions en subsòl. Gran part de la ciutat se situa en un aqüífer aflorant, que es grafia amb un 
tramat blau clar, i que és força coincident amb els sòls quaternaris antics i recents. Aquest tramat indica 
que la majoria de la ciutat ha estat construïda sobre terrenys amb presència d’aigua.  

Les diferents línies que discorren horitzontalment la ciutat són les izopeies, que tenen caràcter orientatiu, i 
representen les cotes absolutes del nivell freàtic, amb una equidistància de 10 metres. Per tant, si restem 
la cota topogràfica a aquesta cota en surt el gruix de terres que hi ha fins a arribar al nivell freàtic en cada 
part de la ciutat. D’altra banda, les línies discontínues que discorren la ciutat en sentit vertical són les 
antigues rieres. 

Hi ha aigua entre 3 i 27 m per sota la cota 0 en la forquilla on el nivell freàtic està entre 0 i 10 i la cota 
topogràfica està entre 3 i 37 m per damunt del mar. Per tant, s’entén que és en aquesta franja de la ciutat, 
que comprèn el territori des de la costa fins a Sants, mitja alçada de l’Eixample, el Clot, per sota del Casc 
Antic de Sant Andreu i fins a la Verneda, on hi hauria més complicacions per construir en profunditat 
ateses les dificultats tècniques de conciliar la presència d’aigua amb la construcció de soterranis. No 
obstant, l’observació de les peces construïdes en aquesta part de la ciutat en relació a la resta demostra 
que la intensitat d’ocupació no és en absolut inferior, i que, per tant, hi ha una certa independència entre 
aigua soterrània i construccions soterrades. En analitzar altres parts de la ciutat els resultats són similars i 
es reforça aquesta autonomia entre construccions soterrades i aigua subterrània. 
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Fig. 269: Plànol del subsòl de Barcelona construït en relació a les antigues rieres i a la caracterització de l’aqüífer (dades aigua subterrània: 
BCASA) 

Barcelona té un sistema de rieres molt propi en la orografia mediterrània del litoral català, on a partir de la 
Serralada de Collserola, discorren un seguit de rieres que, a dia d’avui, el procés urbanitzador ha deixat 
soterrades, o a vegades desviades del seu recorregut natural. Tot i la sospita que aquestes rieres podrien 
haver condicionat l’ocupació del subsòl, de nou, es troba que les construccions soterrades es disposen 
lliurement en relació a aquestes, i, per tant, es reafirma l’autonomia que ja s’anunciava amb la lectura del 
nivell freàtic. 

En definitiva, pel que fa a l’aigua subterrània, tal i com també s’ha observat amb la geologia, les 
necessitats de la ciutat i la capacitat tècnica han passat per sobre de la naturalesa del subsòl, obviant 
doncs les dificultats tècniques que representa conciliar aigua i construcció soterrada. Nombroses 
construccions situades en la part baixa de Barcelona ja es conceben des d’un bon inici ocupant el sota 
rasant i preveient una bomba per evacuar l’aigua freàtica diàriament, i per sempre, per evitar filtracions a 
l’interior dels espais construïts. Deslligar construcció i naturalesa del sòl té conseqüències 
mediambientals importants. 

j) La més alta diversitat i complexitat urbana  

Una part del subsòl de Barcelona destaca de la resta dels teixits en diferents aspectes, esdevenint un 
excel·lent indicador complementari a la informació de superfície. Front a d’altres teixits en els quals la 
ciutat es llegeix a base de la suma de repeticions, en aquest cas l’acusada diversitat morfològica és tal 
que no s’han trobat dues peces soterrades iguals entre elles. De fet, el què més ressalta és un 
considerable desordre formal, l’estudi del qual resulta estimulant. 
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Fig.  270: Fragment de ciutat on hi ha la més alta diversitat i complexitat urbana de Barcelona 

Per analitzar el subsòl d’aquesta part de la ciutat s’han dibuixat tots els elements que el formen en colors 
càlids sobre un fons negre, on els grocs són els elements menys profunds i els vermells els de major 
profunditat (fig. 270). A primer cop d’ull, s’adverteix que es tracta d’una zona de la ciutat on les 
construccions subterrànies no ocupen massa sòl, per la gran proporció de negre del dibuix resultant.  

Pel que fa a la distribució dels elements que apareixen, alguns estan agrupats linealment, donant a 
entreveure els carrers dels quals formen part. La resta de peces -disperses en l’àmbit-,  aparentment no 
tenen relació amb cap traça,  i per això es fa difícil situar des del subsòl on són la majoria dels carrers. 

Si ens fixem en la profunditat de les unitats, molts dels elements són poc profunds, concretament d’una o 
dues plantes sota rasant. No obstant això, existeix un conjunt de peces disperses que destaquen per la 
seva acusada profunditat. De fet, és en aquest teixit on es troben algunes de les més profundes de 
Barcelona, com és el cas d’un edifici d’alçada comuna en sobre rasant que en sota rasant arriba fins a 
onze plantes. 

Els contrastos també es produeixen en la mida de les peces: hi trobem tant de les més petites com de les 
més grans de la ciutat. Les més petites se situen sota un dels mercats, i són els magatzems que tenen 
moltes de les parades d’aliments. La resta d’ocupacions menudes es dispersen per l’àmbit, sota les 
parcel·les que tenen una mida reduïda. D’altra banda, les de gran mida solen ser de forma regular i estar 
ubicades on en superfície es troben grans buits urbans o bé edificis construïts en les darreres dècades. 
En superfície, aquesta rica diversitat de mides oscil·la entre ocupacions de 5 m2 a 30.000 m2. 

El sector estudiat mostra també la rellevància del substrat històric que dóna fe de les diferents etapes que 
ha viscut la ciutat: el subsòl com a testimoni del passat de Barcelona. Curiosament, aquest substrat 
proporciona les formes més singulars del dibuix, des de filaments estrets que deixen entreveure una 
passada fortificació, fins a peces de mida considerable i forma singular, suma d’herències del passat. A 
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més, si ens aproximem a certes parts del dibuix, la riquesa del teixit s’evidencia amb força tot mostrant les 
diferents etapes històriques amb una claredat excepcional i concentrades en molt poca superfície. 

Segurament, l’observador astut ja haurà suposat amb encert que es tracta d’un fragment de la part més 
antiga de Barcelona, Ciutat Vella. Els diferents aspectes comentats en els anteriors paràgrafs denoten 
que en el subsòl més antic de la ciutat existeix una diversitat que mostra de forma categòrica la 
complexitat urbana real, manifestada en la més gran diversitat de formes, agrupacions, mides, 
profunditats i usos.  

Així, Ciutat Vella no es caracteritza tan sols per la diversitat del seu teixit en subsòl, sinó també per una 
destacada suma de contradiccions: gran versus petit, poc profund versus molt profund, molt antic versus 
nou...-. En tot cas, ens trobem davant d’un teixit cèntric, molt compacte i gens trivial. L’observació del 
subsòl ens permet detectar que en aquest espai es reuneix un grau de complexitat elevat, fins i tot més 
del que aparenta en superfície. 

k) La condició de ciutat homogènia de l’Eixample 

Cerdà va procurar en el seu projecte una ordenació del sòl equànime, on l’accessibilitat homogènia fou 
una de les principals premisses per dissenyar el nou eixample, juntament amb la densitat saludable. Una 
malla quadricular reticulava el territori per aconseguir una ciutat higiènica, justa i democràtica, i així pal·liar 
els dèficits que patia la ciutat històrica en aquests aspectes. La forma del subsòl d’aquesta part de la 
ciutat suscita nombroses diferències tot i aparentar ser un teixit molt uniforme en superfície. No obstant, al 
mateix temps que aquestes diferències, es donen casos de rotunda homogeneïtat que contradiuen 
l’habitual distribució heterogènia del valor a la ciutat. 

Un exemple expressiu d’aquest fet és el dibuix en sota rasant de les parcel·les amb una ocupació 
superior o igual a quatre plantes soterrades (fig. 271). Curiosament, enlloc d’estar acumulades en certes 
zones, les peces amb més intensitat d’ocupació en el subsòl de l’Eixample estan distribuïdes 
homogèniament, de tal manera que moltes de les illes en tenen una, algunes illes no en tenen cap, i 
rarament n’hi ha que en tinguin més d’una. A més a més, excepte en casos excepcionals tenen una mida 
força similar que oscil·la entre els 200 i els 500 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 271: Espais ocupats en subsòl privat de quatre o més plantes de profunditat a l’Eixample 
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D’altra banda, atès que construir quatre o més plantes sota rasant suposa un aprofitament de la parcel·la i 
un cost constructiu importants, es pot afirmar que aquest plànol mostra també en certa manera la 
tendència a la homogeneïtat en el valor dels emplaçaments en subsòl a l’Eixample, cosa que posa de 
manifest que el dibuix del sota rasant és un indicador efectiu en tant que mostra l’efecte pretès per Cerdà 
de distribuir equitativament l’aptitud urbana del sòl. 

Un altre exemple gràfic d’aquesta homogeneïtat és veu en dibuixar totes les parcel·les ocupades del 
subsòl de l’Eixample, sense tenir en consideració la profunditat (fig. 272). En aquest cas, es denota que el 
sistema viari de major rang, de caràcter radial -Paral·lel, Meridiana i Diagonal- perd força en la 
representació gràfica fins al punt que es fa difícil trobar-ne exactament la localització. En canvi, el sistema 
reticular, que articula les comunicacions internes, queda representat en el subsòl amb claredat, deixant-se 
entreveure amb facilitat la retícula homogeneïtzadora de Cerdà. L’equidistribució de les peces ocupades 
en subsòl es mostra amb tal força que fins i tot es fa difícil detectar moltes de les vies de major amplada -
Passeig de Sant Joan, Gran Via i Aragó-, no produint-se agrupacions destacades tampoc en aquests 
eixos. Es denota doncs com és la malla reticular homogènia la que es manifesta de manera més 
contundent, diluint-se en contrapartida la malla radial. 

 
Fig. 272: Subsòl privat ocupat a l’Eixample central 

Sorprenentment, passats més de 150 anys, aquests primers dibuixos del subsòl actual de l’Eixample 
central mostren d’una forma clara fins a quin punt un dels objectius de Cerdà, la cerca de l’accessibilitat 
homogènia s’ha aconseguit.  El dibuix mostra com característiques urbanes centrals s’han expandit sobre 
una extensió àmplia de sòl, amb un gran valor equilibrador de les oportunitats, en contraposició a 
l’habitual decreixement d’intensitat directament proporcional a la llunyania al centre antic o precedent. Tot 
i la homogeneïtat en el repartiment de les peces comentada, existeixen certs aspectes que diferencien 
aquest teixit entre ell mateix i que posen de manifest les seves característiques constitutives. Analitzant el 
dibuix de la fig. 272 es denota que hi ha certes zones amb més densitat d’ocupació. Concretament es 
tracta de dos carrers que rarament tenen una parcel·la sense ocupar en el subsòl, el Passeig de Gràcia i 
el carrer Ausiàs March. Ambdós formen una L més densa. Passeig de Gràcia és un dels eixos comercials 
per excel·lència de la ciutat. Conseqüència d’aquesta centralitat, qualsevol intervenció a edificacions 
existents o edificacions noves no ha dubtat en utilitzar el subsòl per ampliar la rendibilitat del sòl en un lloc 
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tan valorat. Pel què fa a Ausiàs March, aquesta densa ocupació es deu al seu passat industrial on 
convivia a la mateixa parcel·la el magatzem en el subsòl i la vivenda sobre rasant. Actualment, la majoria 
d’aquests magatzems han estat substituïts per comerços que són ampliacions de les concorregudes 
plantes baixes. 

l) La posició dels nuclis dels pobles agregats des del subsòl 

Certes zones de Barcelona com els grans parcs, turons i els pobles agregats tenen poca o cap ocupació 
en el subsòl, esdevenint gairebé buits d’ocupació. La diferència més evident entre aquestes zones i els 
pobles agregats, és que als pobles agregats sí que hi ha peces ocupades en subsòl que encara que 
siguin poques i majoritàriament saltejades, és un fet que els diferencia a primera vista. Però aquesta és 
una diferència massa simple entre realitats tant diverses. És quan es pren en consideració la intensitat 
d’ocupació del seu entorn quan sorgeixen resultats que mostren característiques comuns als diferents 
pobles agregats, i que els diferencien de la resta dels buits en el subsòl de la ciutat.Per investigar aquest 
fenomen se superposa el plànol topogràfic de 1855 de Cerdà amb l’estat actual d’ocupació del subsòl en 
els diferents pobles agregats de Barcelona. El dibuix resultant manifesta en tots ells els mateixos tres 
efectes diferenciats. En primer lloc, a l’interior de l’antic poble, on la parcel·lació és menuda i hi ha 
escassa substitució de l’edificació, existeixen poques peces en subsòl, que a més a més estan disperses, 
i són, la majoria d’elles, de mida petita. En segon lloc, a la primera corona que envolta el nucli, quan la 
parcel·lació esdevé més gran, es produeix una acusada intensitat d’ocupació en subsòl i les peces 
passen a ser d’una superfície major, cosa que les fa destaquin per contrast amb les de l’interior. 
Finalment, a la segona corona i més enllà, tot i que la parcel·lació continua essent de la mateixa mida, la 
intensitat d’ocupació disminueix. 

Concretament, per il·lustrar aquest cas en detall, es mostra el dibuix de Gràcia i Sarrià (figura 6), dos dels 
antics pobles en els quals es veu més clar aquest fet. En el cas de Gràcia, l’envolten un centenar de 
peces que oscil·len entre els 800 i els 4.000 m2 i se situen pràcticament en tot l’entorn amb la mateixa 
intensitat. Pel què fa a Sarrià, atès que el nucli històric és més petit, l’envolten un nombre menor de peces, 
al voltant de cinquanta, i la seva mida és molt similar a les de Gràcia. Així doncs, els pobles agregats a 
Barcelona, avui en dia integrats en la massa continua d’edificació urbana, es fan notar en el subsòl 
mitjançant la formació d’una mena d’aurèoles construïdes en sota rasant, que es concreten en una sèrie 
de peces construïdes de major mida i amb més freqüència que les del seu voltant. 

 

 

Fig. 273: 
Superposició 
Topogràfic Cerdà i 
planta subsòl 
actual de Sarrià 
(dalt) i Gràcia 
(esq.): Aureoles de 
peces més grans 
encerclen els nuclis 
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3.3.4. Aproximació a l’ordre espacial de la Barcelona subterrània  

 El fet d’haver posat fi a la parcialitat dels dibuixos del subsòl de Barcelona que existien fins l’actualitat, ha 
donat peu a obrir un nou camp de coneixement de la ciutat. Millorar la descripció, en certa manera, ja és 
proposar. Malgrat les pròpies limitacions del dibuix, atès el seu gran abast i la inexistència de qualsevol 
aproximació anterior sobre el tema a Barcelona, tal i com s’ha vist en els apartats precedents, el plànol 
del subsòl permet explicar trets constituts de la ciutat que no s’evidencien en superfície i, per tant, són raó 
de ser de la present investigació.  

Descobrir que hi ha set diferents tipus de “formats – identitats” soterrades, 
pel que fa a la seva forma,  distribució i relació entre les peces, és una 
aportació significativa pel coneixement de Barcelona. Aquests set tipus no 
tenen res a veure amb les formes de creixement que estem habituats a 
utilitzar en superfície (suburbana, polígon, eixample...) i per tant 
demostren una entitat pròpia del subsòl vers la superfície. En primera 
instància permet suposar que el subsòl, atesa la seva autonomia, ha de 
tenir una consideració en particular, i en última instància, ha de facilitar 
establir diferents tipus d’estratègies per cada una d’elles.  

Aquests set àmbits, descrits en detall en l’apartat  3.3.3.c, fig. 274, 
cobreixen el 85% de la superfície de Barcelona, i han estat anomenats de 
la següent manera:  1- “Excés”: Ocupació amb excés sobre l’ocupació en 
superfície; 2- “Gran semblança”: Ocupació amb molta similitud amb 
l’ocupació sobre rasant;         3- “Gra gran”: Ocupació amb homogeneïtat i 
peces de mida gran; 4- “Gra mitjà”: Ocupació amb homogeneïtat i peces 
de mida mitjana; 5- “Gra petit”: Ocupació amb homogeneïtat i peces de 
mida menuda; 6- “Diversitat alta”: Ocupació amb heterogeneïtat, peces de 
mida molt variada i buits irregulars; 7- “Diversitat mitjana”: Ocupació amb 
heterogeneïtat, peces menudes i mitjanes, i intervals mitjans. 

Hi ha una gran alternança de formes i intensitats que al no correspondre’s 
amb la morfologia urbana en sobre rasant , fa pensar que la lectura 
conjunta pot permetre extreure una altra lectura del plànol de la Barcelona 
subterrània, i un tret constitutiu de la ciutat.  

Per a tal fi, en el plànol de la pàgina següent, fig. 275, es dibuixen els set 
àmbits en diferents colors, de més clar a més fosc segons la intensitat 
d’ocupació en sota rasant (negre, marró, granat, vermell fort, vermell clar, 
taronja i groc).  

Aquest plànol s’acompanya per una síntesi-esquema del mateix, situat al 
marge, en el qual es grafien amb diferents trames, de més a menys 
intensitat, els set àmbits detectats, fig. 276. Com tota síntesi, permet 
veure els trets principals dels àmbits, pel que fa a forma, mida i posició i, 
en contrapartida, perd el detall del plànol.  

Fig. 274: Esquemes dels set àmbits, 
grafiats amb major mida en l’apartat 
3.3.3.c 
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En primer lloc, dins aquesta franja caracteritzada per l’alternança de diversos tipus d’ocupacions 
subterrànies, hi destaca un àmbit, situat en una posició relativament centrada al mapa de la ciutat, que és 
el que està més intensament construït sota rasant de tot el municipi. Té una mida important, una forma 
allargada vertical, i un perímetre força extens. Es tracta del centre de l’Eixample barceloní, els entorns del 
Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya, i part dels entorns del carrer Balmes. La centralitat d’aquest indret 
es marca en l’estructura urbana subterrània amb contundència, on l’ocupació en subsòl és notablement 
superior a la petjada de les edificacions en superfície, i les taques d’elements construïts són de gran 
mida, es maclen entre elles, tenen formes irregulars i hi ha pocs espais sense ocupar.  

Malgrat que es podria esperar que al voltant d’aquest àmbit es produís una gradació homogènia de la 
intensitat, tal i com passa sovint en superfície en les àrees amb alta densitat, la realitat és ben diferent. A 
banda i banda, tot i ser en superfície teixits d’Eixample de característiques semblants, les intensitats i la 
distribució de les peces són diverses. A l’est hi ha un gran àmbit amb més intensitat que la que trobem a 
l’oest, i en la part sud d’aquest àmbit més intens, hi ha un conjunt de set illes, disposades en dues files, 
que encara tenen més intensitat. En canvi, a nord i a sud, fora d’aquesta tercera franja, se situen teixits 
històrics com Gràcia i Ciutat Vella, amb diferents tipus d’ocupació, però totes dues amb poca intensitat i 
amb buits que es reiteren, en els quals la inèrcia de desenvolupament en subsòl té una dinàmica de 
transformació i ocupació clarament més baixa. 

En segon lloc, en aquesta tercera franja destaca que a ambdós costats d’aquesta àrea més intensament 
ocupada, i a una distància similar a aquesta, hi ha dues àrees amb una intensitat també elevada, 
equiparables a la intensitat del litoral. En aquestes dues àrees l’ocupació en subsòl també és clarament 
superior a la petjada de les edificacions en superfície, les peces ocupades són de gran mida i es maclen 
entre elles, destacant d’entre la resta d’ocupacions de l’entorn. Es tracta de l’entorn de la Plaça de Les 
Glòries d’una banda, i de l’àmbit Sants – Tarragona - Plaça Espanya de l’altra. Tots dos àmbits estan 
morfològicament marcats pel protagonisme de filaments, que són les xarxes de transports que els hi 
confereixen accessibilitat, i també per grans peces soterrades annexades o al voltant d’aquests filaments. 
També tenen en comú que han sofert durant les darreres dècades importants projectes de renovació. De 
fet, en el cas de Glòries, el projecte en curs, encara accentuarà més aquesta condició.  

De nou, al voltant d’aquests dos àmbits es produeix una situació similar a la que s’havia detectat en 
l’àmbit central de Passeig de Gràcia - Plaça Catalunya, és a dir, estan envoltats per àmbits d’intensitat 
diferenciada, tampoc es produeix una disminució gradual de la intensitat. Es pot afirmar, doncs, que la 
intensitat de les construccions en subsòl no tenen un caràcter gradual a partir dels àmbits més intensos, 
sinó que l’estructura urbana subterrània de Barcelona s’entendria més com una suma de taques, de 
diferents intensitats, mides i formes, que tenen una relació no immediata entre elles, i tampoc amb la 
superfície. 

Aquestes tres àrees intenses de la tercera franja estan unides entre elles per àmbits amb una densitat 
mitjana - alta, de característiques similars. Aglutina peces diverses, majoritàriament de mida petita i 
mitjana, amb presència destacada de filaments longitudinals. És un tipus en què l’ocupació en subsòl és 
intensa i irregular, i les discontinuïtats són de format variat però mai grans. La seva cèntrica posició i la 
presència d’aquestes tres taques més intenses fan suposar que les àrees de densitat més baixa que 
queden entre elles puguin tenir una inèrcia més dinàmica a l’hora d’ocupar el sota rasant en un futur. 

Finalment la tercera franja té dues situacions diferenciades a est i oest d’aquests àmbits més intensos. A 
l’oest de l’àmbit intens de Sants – Tarragona - Plaça Espanya, gran part del sòl fins al límit administratiu 
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Més enllà d’aquestes tres franges horitzontals que se situen entre el front marítim i la cota +45, a les quals 
s’hi sobreposen un seguit de franges verticals que s’endinsen fins les faldes de Collserola; de l’observació 
pausada d’aquest plànol, també s’han trobat àrees insospitades per diferents aspectes, curiositats, 
particulars del subsòl, que no es fan paleses amb la lectura del plànol de superfície. 

En primer lloc, hi ha àmbits on hi ha àrees d’intensitat insospitades en sobre rasant que, tot i estar en 
teixits majoritàriament homogenis en superfície, sobtadament, en subsòl, s’hi acumula més ocupació que 
en el seu entorn. Tres exemples significatius d’aquest fenomen són a la part baixa del Paral·lel, al Poble 
Sec i a les illes a l’entorn de la Ronda Sant Pau; els edificis de Fontserè al Passeig Picasso i el mercat del 
Born; i les illes a banda i banda del carrer Ausiàs March entre Roger de Llúria i Passeig de Sant Joan. En 
tots tres casos la intensitat destacada respecte el seu entorn és deguda majoritàriament a aspectes 
històrics del seu desenvolupament urbanístic. 

El cas del Paral·lel, es tracta de la zona del Poble Sec anomenada “Les Hortes de Sant Bertran”, 
desenvolupada a finals del segle XIX, d’una manera intensiva. Aquest desenvolupament va ser posterior 
a la resta de les parts del Poble Sec, la França Xica i Santa Madrona, ja que s’havia pensat durant temps 
destinar els sòls a dàrsenes portuàries atesa la seva proximitat amb el port. És molt possible que el fet 
que es construís posteriorment, quan la tècnica havia avançat i en general es construïen més soterranis, i 
també el caràcter industrial d’algunes de les construccions (carboneres, central elèctrica, 
mecanometal·lúrgiques), siguin les causes principals per les quals hi ha una intensitat superior que en la 
resta del Poble Sec. També és curiós com si bé en superfície els tres àmbits que formen el Poble Sec no 
tenen diferències significatives, en subsòl són considerablement diferents, mostrant amb transparència 
els tres desenvolupaments urbanístics. 

El cas dels edificis de Fontserè al Passeig Picasso i el mercat del Born, també mostren amb claredat la 
diferència amb la qual van ser concebuts respecte dels del seu entorn. En el cas de les illes Fontserè, el 
fet que fós una intervenció unitària, i construïda posteriorment, quan la tècnica era més avançada i l’ús 
urbà del subsòl era més freqüent, provoca que tinguin una intensitat destacada que les faci sobresortir 
entre la resta. Pel que fa al mercat, les troballes arqueològiques fan que en subsòl tot l’edifici tingui una 
planta sota rasant, per poder-les visitar; així doncs, tot i que en un inici no fós concebut així, sí que en 
l’actualitat queda marcat amb contundència per la seva mida i forma regular respecte les de l’entorn. 

Finalment, les illes a banda i banda del carrer Ausiàs March destaquen de la resta de l’Eixample per la 
una ocupació quasi completa en totes elles. En aquest cas, es deu a la seva posició urbana, pròxima al 
barri fabril històric de Sant Pere on hi havia una carència d’espai d’emmagatzament i gestió de les 
indústries textils existents, i per tant els soterranis de les noves parcel·les grans que oferia el nou 
creixement de l’Eixample oferien una oportunitat per paliar aquesta mancança:  “en las calles cercanas a 
la Ronda (Bailén, Ausias March, Caspe), no lejos del histórico barrio fabril de Sant Pere, se ubicaran 
actividades de almacenamiento y gestión (sedes sociales) de las industrias  textiles de la periferia o de 
fuera de Barcelona; en algunos casos incluso el empresario textil era también propietario de todo el 
edificio donde se ubicaba el depósito de mercancías- que ocupaba en planta baja el interior de manzana-, 
las oficinas y, a menudo, su propia residencia” (TATJER, 2006). 

D’altra banda, al nord est de la ciutat també hi ha dos àmbits on hi ha una alta intensitat insospitada, però 
en aquest cas les causes no són de caràcter històric. Aquests àmbits són de mida reduïda i destaquen 
per contrast amb la resta del plànol del subsòl al nord est de la ciutat, poc construït. Es tracta de taques 
intenses, compactes, situades de manera dispersa, entre aquest gran àmbit de poca ocupació, a Nou 
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